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Алғы сөз 

 

 Жыл сайын ОҚК ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету бөлімі  «Павлодар 

облысында 2023 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер» / «Знаменательные и 

памятные даты Павлодарской области на 2023 год» библиографиялық көрсеткішін шығарады. 

2023 жылда: Бейбарс сұлтанның туғанына 800 жыл; мемлекет, қоғам және мәдениет 

қайраткері, публицист Темірбек Қараұлы Жүргеновтың туғанына 125 жыл; Қазақстанның 

ұлттық валютасы - теңге айналысқа енгізілгеніне 30 жыл (1993).  

Павлодар облысы Қазақстан Республикасында дамыған облыстардың біріне жатады. 2023 

жылы өлке өзінің 85 жылдық мерейтойын атамақшы. Бұл мерейтой республика  өмірінде ерекше 

орын алатын оқиға. Облыс Қазақстанның экономика, ғылым, өнер, білім салаларына  үлкен үлес  

қосып келе жатқан өлке. 

Күнтізбеге кіргізілген мерейлі  Ертістің Павлодар өңірінің тарихын зерттеген өлкетанушы, 

суретші-фотограф, Ұлы Отан соғысының ардагері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы 

И.В.Лагутиннің туғанына 110  жыл. 

Біз әрдайым жерлес Ұлы Отан соғысына қатысушылардың ерлігін жадымызда сақтаймыз. 

2023 жылы Кеңес Одағының Батырлары Е.Н. Елгиннің 125-жылдығын, М.М. Катаевтың 120- 

жылдығын, С. Мүткеновтың 110-жылдығын, В.В. Степаненконың 100-жылдығын, М.И. 

Милевскийдің 100-жылдығын, И.Н. Кудиннің 100-жылдығын, С.А. Елистратовтың 100-

жылдығын, Даңқ орденінің толық ковалері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы И.Д. 

Ворушиннің 100-жылдығын атап өтпекпіз. 

Ертістің Павлодар өңірі өнер саңлақтарына бай. Келер жылы композитор, әнші, ақын    

Иманжүсіп Құтпанұлының туғанына 160 жыл; әнші, ақын, композитор, Қазақстанның еңбек 

сіңірген өнер қайраткері Естай Беркімбаевтың туғанына 155 жыл; халық шебері, музыка 

аспаптарын жасаушы, Қаз КСР-інің Еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСРО Суретшілер Одағының 

мүшесі Қ. Қасымовтың туғанына 130 жыл; актер, Қазақ КСР-інің Еңбек сіңірген әртісі Ақыш  

Тұрғынбайұлы Шаниннің туғанына 130 жыл; Қаз КСР-інің халық әртісі, қазақ актері Шахан  

Мусиннің туғанына 110 жыл; ақын-композитор, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері С. 

Кәрімбаевтың туғанына 105 жыл; суретші, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі П.Г.  

Лысенконың туғанына 95 жыл; суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі В.М. 

Мартынцевтің туғанына 95 жыл;  фото-суретші Б.З. Краснянскийдің туғанына 90 жыл; мүсінші, 

Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі И.И. Курбатовтың туғанына 85 жыл; суретші, 

скульптор,  Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі К.Е. Темірғалиевтің  туғанына 85 жыл; 

суретші-график, педагог, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР еңбек сіңірген қайраткері В.Ф. 

Поликарповтың туғанына 85 жыл; кино және театр актеры, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі, 

Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының директоры (2005-

2013), Арқалық қаласының Құрметті азаматы М.С. Манаптың туғанына 80 жыл; актер, педагог, 

Павлодар филармониясының сөйлеу жанрының әртісі, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Ж. 

Аймауытов атындағы қазақ музыка-драма театрының директоры (1990-1997) Б. Тапалшиновтың 

туғанына 80 жыл; Б. Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжінің педагогикалық 

еңбек ардагері, композитор, ҚР Мәдениет қайраткері, Май ауданының Құрметті азаматы  Қ.М. 

Сәтиевтің туғанына 75 жыл; педагог, композитор, С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің 

профессоры, ҚР Білім беру саласының Құрметті қызметкері, ҚР Мәдениет қайраткері 

Н.С. Дүкенбайдың туғанына 75 жыл; суретші, Қазақстан суретшілер Одағының мүшесі Л. 

Хорошкованың туғанына 75 жыл; суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Т.Т. 

Төлеевтің туғанына 65 жыл; актер, әнші, Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 

музыкалық драма театрының директоры (2014-2017), ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері 

М.Х. Байжұмановтың туғанына 65 жыл; суретші-пейзажист, түпнұсқа жанрының суретшісі, 

Қазақстан суретшілер одағының мүшесі А.О. Оразбаевтың 60 жасқа толған күні аталып өтіледі. 

Күнтізбеде Павлодар облысында дүниеге келген белгілі ақындардың есімдері де аталады. 

Олар: Бұқар Жырау Қалқаманұлы (355 жыл), М-Ж. Көпеев (165 жыл), Ш. Ғ. Ахмадиев (135 

жыл),  С. Торайғыров (130 жыл), Қ.Н. Бекхожин (110 жыл), Әутәліпов (100 жыл), М. 

Әлімбаевтың (100 жыл), С.А. Музалевский (95 жыл), Р. Қ. Ыдырысов (95 жыл), Н. Шәкенов 

(95 жыл),  И.В. Минаков (90 жыл), Ақын Алақанұлы (80),  Ш. Байғалы (75 жыл) және 

басқалардың мерейлі күндері енгізілді. 
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Көрсеткішке танымал тарихи тұлғалары енгізілді: мемлекет және қоғам қайраткері, 

этнограф, фольклорист М. Шормановтың туғанына 205 жыл, мемлекет және қоғам қайраткері, 

Ұлы Отан соғысының ардагері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Қ.Т. Нұркиннің туғанына 

100 жыл. Көрсеткішке облысымызда ғана емес республика көлеміндегі ағарту ісіне, білім беруге, 

ғылым саласына үлкен үлес қосқан жерлестеріміз: Б.А. Ахметов (110 жыл), Ш. Әбілдин (105 

жыл), Ғ.Ж. Жұматов (105 жыл), М. Қанапиянов (105 жыл), Т.Р. Шаймерденов (95 жыл), Ғ-У.С. 

Қапенов (95 жыл), Д.Ж. Темірбаев (85 жыл) және басқалардың мерейлі күндері енгізілді.  

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. Анықтама берілген мерейтой күндер 

жұлдызшалармен белгіленген. Қазақ тілінде берілмеген кейбір анықтамаларды орыс тіліндегі 

күнтізбеден қараңыз. 

Даталар мен қажетті мәліметтерді анықтау үшін анықтамалық-библиографиялық аппарат 

пен Орталық қалалық кітапхананың кітап қоры пайдаланылды. 

 «Күнтізбе...» Павлодар қаласы ОКЖ 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 

Сайт: cbspvl.kz 

Павлодар қ., С.Торайғыров көш., 44 / 1 

Орталық қалалық кітапханасы 

Ақпараттық-библиографиялық бөлім 

Тел.: 53-38-80 
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2023 жылға Павлодар облысының аталып өтілетін және еске алынатын күндері 

 

Қаңтар 

1 қаңтар ғалым, физик, жылу энергетика ғалымы, техника ғылымдарының докторы  З.Б. 

Сақыповтың туғанына 90 жыл (1933-1996) 

1 қаңтар  режиссер, киносценарист, Қазақстан Кинематографистер одағының мүшесі С.Т. 

Тәуекеловтің туғанына 75 жыл (1948)  

1 қаңтар  Суретші А.Е. Овчинниковтың туғанына 65 жыл (1958-1991)  

3 қаңтар  инженер-құрылысшы, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген құрылысшысы, Павлодар 

қаласының Құрметті азаматы А.В. Ломовтың туғанына 95 жыл (1928-1994)  

6 қаңтар   ғалым-дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, Павлодарда әйелдер бөлімін  

ұйымдастырушы М.Г.Тұмашеваның туғанына 120 жыл (1903-1943)  

6 қаңтар  ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты Х.А. Алпысбаевтың туғанына 95 жыл  

  (1928-1978) 

8 қаңтар    ғалым, дәрігер-терапевт, профессор, медицина ғылымдарының докторы  Т.З. 

Сейсембековтың туғанына 85 жыл (1938) 

8 қаңтар ғалым, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы, Қаз КСР-інің еңбегі сіңірген 

зоотехнигі А.Қ. Құсайыновтың туғанына 85 жыл (1938-2001) 

10 қаңтар педагог-тарихшы, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Павлодар облыстық 

телерадио комитетінің төрағасы (1985-1992), Павлодар облысының мәдениет 

басқармасының бастығы (1992-2000), Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

Павлодар облыстық ұйымын төрағасы (2001-2011) М.М. Әбдірахмановтың 

туғанына 85 жыл (1938-2015)  

10 қаңтар қоғам қайраткері, жазушы-публицист, ағартушы Ш. Ғ. Ахмадиевтің туғанына 135 

жыл (1888-1930) / Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопедия. - Алматы, 2013. - 177 - 

178 б. деректен алынған / кейбір деректерде тұған күні 29 желтоқсан деп жазылған 

10 қаңтар  Ақсу ферроқорытпа зауытының 1-ші ферросилиций пешінің алғашқы өнім 

шығарғанына 55 жыл (1968)  

12 қаңтар ғалым, энергетик, техника ғылымдарының докторы, профессор, Америка 

институтының шешімімен «Жыл адамы-2000» атағының иесі Д.Ж. Темірбаевтың 

туғанына 85 жыл (1938)  

15 қаңтар  Павлодар облысының құрылғанына 85 жыл (1938) 

15 қаңтар педагог, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген мұғалімі Ш. Әбілдиннің туғанына 105 жыл  

  (1918-1986) 

20 қаңтар журналист, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, қоғам қайраткері, 

облыстық мәдениет басқармасының басшысы (1961-1981) Б.Б. Сейсенбековтың 

туғанына 95 жыл (1928-1993) 

21 қаңтар фото-суретші Б.З. Краснянскийдің туғанына 90 жыл (1933) 

24 қаңтар Павлодар қаласында балалар стоматология поликлиникасының (қазіргі «Павлодар 

облыстық стоматологиялық поликлина» КҚМК) ашылғанына 45 жыл (1978) 

 

Ақпан 

3 ақпан  Кеңес Одағының батыры В.В. Степаненконың туғанына 100 жыл  (1923-1945) 

4 ақпан   Павлодар қаласының облыс орталығы болып бекітілгеніне 85 жыл (1938) 

15 ақпан педагог-ғалым, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген мұғалімі, Қаз КСР ағарту ісінің үздігі 

Т.Р. Шаймерденовтың туғанына 95 жыл (1928-2020)  

16 ақпан  ғалым-философ, филология ғылымдарының докторы, академик  Ж.М. Әбділдиннің 

туғанына 90 жыл (1933) 

16 ақпан  Кеңес Одағының батыры С. Мүткеновтың  туғанына 110 жыл (1913-1944) 

16 ақпан  Социалистік Еңбек Ері П.Л. Кравецтің туғанына 110 жыл (1913-2009) 

20 ақпан  суретші, Қазақстан суретшілер Одағының мүшесі Ж.А. Қабылдиновтың туғанына 

65 жыл (1958)  

20 ақпан  ғалым-философ, философия ғылымдарының докторы, профессор Н. Қапесовтың 

туғанына 95 жыл (1928) 

20 ақпан  қоғам және мемлекеттік қайраткер, Павлодар облысының және Ақсу қаласының 

Құрметті азаматы Т.У. Сыздықовтың туғанына 75 жыл (1948)  
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21 ақпан  ғалым-филолог, филология ғылымдарының докторы Н.Ж. Сағындықованың 

туғанына 80 жыл (1943) 

22 ақпан жазушы, журналист, ҚР-ның еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстанның құрметті 

журналисі, Ресей Жазушылар одағының мүшесі, Павлодар облыстық «Звезда 

Прииртышья» газетінің бас редакторы (1988-2012) Ю.Д. Поминовтың туғанына 70 

жыл (1953)  

26 ақпан  ғалым-филолог, филология ғылымдарының докторы, профессор, тілші, 

топонимист, «Павлодар облысының гидронимдері» және Павлодар облысының 

географиялық атаулары» кітабының авторы В.Н. Попованың туғанына 100 жыл 

(1923-2010) 

28 ақпан  ақын-композитор, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген өнер  қайраткері С.Кәрімбаевтың  

  туғанына 105 жыл  (1918-1975) 

29 ақпан  Павлодар облысында алғашқы кең форматты «Аврора» кинотеатрының (қазіргі 

«Карабас» ойын-сауық орталығы) ашылғанына 55 жыл (1968)  

 

Наурыз 

2 наурыз Павлодар қ. Мир көшесі бойынша трамвай қозғалысының ашылғанына 45  

  жыл (1978)   

10 наурыз  ақын, журналист, «Отарқа» газетінің бас редакторы (1992-2006), Екібастұз 

қаласының Құрметті азаматы А. Қаңтарбаевтың туғанына 80 жыл (1943-2014)  

13 наурыз құрылысшы, архитектор, Павлодар қаласының Құрметті азаматы  

З.Қ. Қабдуалиевтің  туғанына 100 жыл (1923-2013) 

14 наурыз  Бүкілодақтық дәрежедегі төреші, дзюдодан Қаз КСР-інің еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы, КСРО-ның дене тәрбиесі ісіне еңбек сіңірген қызметкері  

Б. Сейсенбаевтың туғанына 80 жыл (1943-1997) 

15 наурыз  кино және театр актеры, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі, Ж. Аймауытов 

атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының директоры (2005-

2013), Арқалық қаласының Құрметті азаматы М.С. Манаптың туғанына 80 жыл 

(1943)  

15 наурыз  Кеңес Одағының батыры М.И. Милевскийдің туғанына 100 жыл (1923 - 2005) 

15 наурыз  ғалым, медицина ғылымдарының докторы  Қ.Д. Рахимовтың туғанына 75 жыл  

  (1948) 

16 наурыз  Облыстық радионың (2015 ж. Халық радиосы) эфирге шыққанына 85 жыл (1938) 

17 наурыз  Ұлы Отан соғысының ардагері, алғашқы тың игеруші (1979-1980), тарихи және 

мәдени ескерткіштерді қорғау облыстық қоғам Кеңесі төрағасының орынбасары 

(1979-1987) И.Ф. Кабурнеевтың туғанына 100 жыл (1923-2005)  

19 наурыз педагог, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген мұғалімі, Ұлы Отан соғысына қатысушысы, 

Павлодар педагогикалық училищесінің директоры (1948-1982), Павлодар қ. 

Құрметті азаматы Б.А. Ахметовтың туғанына 110 жыл (1913-1984) 

29 наурыз  ақын және суретші М.Г. Динерштейннің туғанына 95 жыл (1928-1996) 

 /Павлодар облысының мемлекеттік архивінен алынған/ 

 

Сәуір 

1 сәуір   Павлодар облысының прокуратурасы құрылғанына 85 жыл (1938) 

2 сәуір   спортшы-педагог, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген жаттық тырушысы, Қаз КСР-інің 

кәсіби білім беру үздігі, КСРО дене шынықтыру және спорт ісінің үздігі 

Р.Г.  Вахитовтың туғанына 95 жыл (1928) 

2 сәуір   суретші-пейзажист, түпнұсқа жанрының суретшісі, Қазақстан суретшілер 

одағының мүшесі А.О. Оразбаевтың туғанына 60 жыл (1963)  

3 сәуір  альпинист, спорттық құрылыс басқармасын ұйым дастырушы, Қаз КСР-інің Еңбек 

сіңірген жаттықтырушысы А.М. Әшірбековтің туғанына 100 жыл (1923-2004) 

7 сәуір   «Объединение» Павлодар газетінің  алғашқы  рет жарыққа  шыққанына 105 жыл  

  (1918)  

7 сәуір   «Звезда Прииртышья» облыстық газетінің алғашқы рет жарыққа шыққанына 105 

жыл 

12 сәуір  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Т.Т. Төлеевтің туғанына 65 жыл 

(1958) 
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15 сәуір  облыстық «Большевистский путь» газетінің алғашқы  рет жарыққа шыққанына 85 

  жыл (1938) 

18 сәуір  Ақсу қалалық «Ақ жол-Новый путь» (қ. «Ақсу жолы») газетінің алғашқы 

санының жарық көргеніне 85 жыл (1938) 

21 сәуір  журналист, КСРО және Қаз КСР-інің Журналистер Одағының мүшесі, ҚР Құрметті 

журналисі, Баянауыл ауданы «Баянтау» газетінің бас редакторы (1972-2015) 

Ш.Д.Шалбайдың туғанына 80 жыл (1943-2016)  

23 сәуір  Павлодарда хромзаводтың ашылғанына 75 жыл (1948)  

 

Мамыр 

1 мамыр  жазушы, прозашы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Р.Әутәліповтың 

туғанына 100 жыл (1923-1999) 

1 мамыр  ғалым-математик, математика ғылымдарының докторы, профессор 

М.Х. Хамитовтың туғанына 85 жыл (1938)  

1 мамыр  «Павлодарская правда» облыстық газетінің «Звезда Прииртышья» болып 

өзгертілгеніне 60 жыл (1963)  

3 мамыр Кеңес Одағының батыры И.Н. Кудиннің туғанына 100 жыл (1923 -1983) 

4 мамыр  Ермак қаласының Ақсу болып өзгертілгеніне 30 жыл (1993) 

4 мамыр  Краснокутск ауданы Ақтоғай болып өзгертілгеніне 30 жыл (1993) 

5 мамыр  Мәдениет қайраткері, ҚР Еңбек сіңірген қызметкері, «Шаңырақ» облыстық халық 

шығармашылығы және мәдени-сауық орталығы директоры (2002-2015)  

Е.Н. Тілегеновтің туғанына 70 жыл (1953) 

9 мамыр  Павлодар қаласында металлургтер Мәдениет үйінің (қазіргі Ж. Аймауытов 

атындағы қазақ музыка-драма театры) ашылғанына 55 жыл (1968)  

13 мамыр  ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ КСР-інің Халық 

ағарту ісінің үздігі Ғ-У.С. Қапеновтың туғанына 95 жыл (1928-1991) 

14 мамыр  ақын, өлкетанушы, журналист С.А. Музалевскийдің  туғанына 95 жыл (1928-2000) 

15 мамыр  ғалым-филолог, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қаз КСР-інің 

еңбек сіңірген ғылым қайраткері Н.О. Оралбаеваның туғанына 95 жыл (1928-

2020) 

19 мамыр  ғалым, техника ғылымдарының докторы, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері И.Ә. Оңаевтың туғанына 110 жыл (1913-1994) 

25 мамыр  актер, педагог, Павлодар филармониясының сөйлеу жанрының әртісі, ҚР еңбек 

сіңірген мәдениет қайраткері, Ж. Аймауытов атындағы қазақ музыка-драма 

театрының директоры (1990-1997) Б. Тапалшиновтың туғанына 80 жыл (1943-

2014)  

27 мамыр ақын, П. Васильев атындағы әдеби бірлестіктің мүшесі И.В. Минаковтың  

туғанына 90 жыл (1933-2001) 

мамыр   Павлодар облысының архиві (қазіргі Павлодар облысының мемлекеттік 

архиві) құрылғанына 85 жыл (1938)  

мамыр   «Русские узоры» фольклорлық балалар үздік ансамблінің құрылғанына 35 жыл  

  (1988) 

мамыр   ұйғыр этномәдени бірлестігінің құрылғанына 15 жыл (2008)  

 

Маусым 

1 маусым  журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, ҚР-ның мәдениет 

қайраткері, ҚР-ның Құрметті журналисі, Павлодар облысының Құрметті азаматы  

Ғ. Балтабайдың туғанына 75 жыл (1948)  

1 маусым  Павлодар облысының мемлекеттік және қоғам қайраткері А.Ғ. Рамазановтың 

туғанына 95 жыл (1928-2009)  

9 маусым  поляк ақыны, саяхатшы, қазақ жерлерін (оның ішінде Баянауыл, Павлодар өңірін) 

  зерттеуші А. Янушкевичтің  туғанына 220 жыл (1803-1857) 

9 маусым  Павлодар мұнай өңдеу заводы жұмыс істей бастағанына 45 жыл (1978) 

10 маусым  суретші, скульптор, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі К.Е. Темірғалиевтің  

туғанына 85 жыл (1938) 

11 маусым  Павлодар қаласында Қуйбышев көшесін Торайғыров көшесіне ауыстырғанына 30 

жыл (1993) 
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12 маусым  орыс ғалым-палеонтологы, Павлодар өңірін зерттеуші Ю.А. Орловтың туғанына  

  130 жыл (1893-1966)  

18 маусым  Павлодар облыстық ауруханасына Ғ.Сұлтановтың есімі берілгеніне 30 жыл (1993) 

19 маусым ғалым-филолог, филология ғылымдарының докторы Е.А. Седельниковтың  

туғанына 100 жыл (1923-1997) 

25 маусым  белгілі журналист, ақын М. Зайытовтың туғанына 95 жыл (1928-1976)  

маусым  Павлодар химия зауытының (қазіргі «Каустик» АҚ) іске қосылғанына 50 жыл 

(1973) 

 

Шілде 

5 шілде  Социалистік Еңбек Ері, ауылшаруашылығының қайрат кері С.И. Шевцовтың 

туғанына 105 жыл (1918-1994)  

6 шілде ғалым-геолог, геология-минералогия ғылымдарының докторы, Қаз КСР-інің  

  еңбек сіңірген ғылым қайраткері М.М. Бәкеновтің туғанына 90 жыл (1933-2018)  

6 шілде  қоғам және мәдениет қайраткері, Құрметті құрылысшы, Павлодар қаласының 

Құрметті азаматы Е.Г. Азаровтың туғанына 90 жыл (1933)  

10 шілде  мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері, Павлодар 

қаласының Құрметті азаматы Қ.Т. Нұркиннің туғанына 100 жыл (1923-2014)  

22 шілде өлкетанушы, суретші, фотограф, Ұлы Отан соғысына қатысушы, Павлодар 

қаласының құрметті азаматы И.В. Лагутиннің туғанына 110 жыл (1913-2014) 

24 шілде  Павлодар қаласында жолаушылар автокөлігінің үнемі жүре бастағанына 75 жыл 

(1948) 

 

Тамыз 

3 тамыз  ғалым -географ, топонимист, география ғылымдарының кандидаты   

  Ғ.Қ. Қоңқашпаевтың туғанына 120 жыл (1903-1986) 

6 тамыз  әнші, педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет 

қайраткері М.Б. Түсіпбаеваның туғанына 50 жыл (1973) 

7 тамыз  Павлодар облыстық тері-венерологиялық диспансердің ашылғанына 75 жыл (1948) 

9 тамыз жазушы, Қазақстан және Моңғолия Жазушылар одағының мүшесі Ақын 

Алақанұлының туғанына 80 жыл (1943) 

10 тамыз  ЖБИ-1 комбинатының алғашқы  рет өнім  шығара бастағанына 65 жыл (1958) 

12 тамыз Павлодар трактор заводының негізгі конвейірлерінен алғашқы төрт ДТ-75М 

«Казахстан»  тракторларының шыққанына 55 жыл (1968) 

13 тамыз  Павлодарда сіріңке өндірісі ұйымдастылғанына 80 жыл (1943) 

16 тамыз  металлург, техника ғылымдарының кандидаты, КСРО Мемлекеттік сыйлықтың 

лаураеты, КСРО және Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген өнертапқышы, Павлодар 

қаласының және Павлодар облысының Құрметті азаматы С.С. Беркетовтың 

туғанына 90 жыл (1933-2021)  

19 тамыз  марафоншы, халықаралық спорт шебері, Екібастұз қаласының Құрметті азаматы 

М.Т. Жыланбаевтың туғанына 60 жыл (1963)  

20 тамыз  журналист, ақын-жазушы, аудармашы, облыстық Журналистер одағы сыйлығының 

иегері Ш. Байғалының туғанына 75 жыл (1948) 

26 тамыз  ғалым-химик, химия ғылымдарының докторы Р.А. Омарованың туғанына 70  

  жыл (1953) 

28 тамыз  ақын, аудармашы Қ. Ыдырысовтың туғанына 95 жыл (1928-1978) 

 

Қыркүйек 

1 қыркүйек  Павлодар қаласында №3 балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің 

ашылғанына 55 жыл (1968) 

1 қыркүйек  Социалистік Еңбек Ері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы А.В. Баклановтың 

туғанына 100 жыл (1923-1995) 

4 қыркүйек  Кеңес Одағының Батыры Е.Н. Елгиннің туғанына 125 жыл (1898-1944) 

6 қыркүйек суретші С.П. Шароновтың туғанына 90 жыл (1933-2008) 
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8 қыркүйек  ғалым, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы М. Жұмабаевтың туғанына 95 

жыл (1928) 

9 қыркүйек  Даңқ орденінің толық ковалері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы  

И.Д. Ворушиннің туғанына 100 жыл (1923-1999) 

10 қыркүйек   педагог, Соц.Еңбек ері, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген мұғалімі М. Қабылбековтың  

  туғанына 100 жыл (1923-1999)   

15 қыркүйек мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, дипломат М. И. Исиналиевтың  

туғанына 95 жыл (1928-1999) 

16 қыркүйек  № 14 Павлодар орта мектебінің ашылғанына 65 жыл (1958) 

20 қыркүйек  ғалым-тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері Ғ.Ж. Жұматовтың туғанына 

105 жыл (1918-2018) 

30 қыркүйек  Павлодарда облыстық «Достық үйі» (қазіргі «Қоғамдық келісім» КММ) 

ашылғанына 15 жыл (2008)  

 

Қазан 

1 қазан  суретші В.П. Батуриннің туғанына 160 жыл (1863-1938) 

1 қазан   Б. Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжінің педагогикалық еңбек 

ардагері, композитор, ҚР Мәдениет қайраткері, Май ауданының Құрметті азаматы  

Қ.М. Сәтиевтің туғанына 75 жыл (1948-2019) 

2 қазан  ІІМ генерал-майоры, Қазақ КСР ІІМ-інің құрметті қызметкері О.Р. Дүйсенбаевтың 

туғанына 80 жыл (1943-2006)  

4 қазан  мұғалім, Қазақ КСР-інің халық ағарту ісіне еңбек сіңірген қызметкері  

М. Қанапияновтың туғанына 105 жыл (1918-1962) 

10 қазан  әскери бастық, генерал-майор, КСРО ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген  

  қызметкері А.Т. Тұмарбековтың туғанына 100 жыл (1923-2002) 

11 қазан  Павлодар облысының Ленин орденімен марапатталғанына 65 жыл (1958) 

15 қазан суретші, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі В.Н. Барановтың туғанына 75 

жыл (1948) 

15 қазан  актер, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген артисі Қ.Ш. Әділшиновтың туғанына 110 жыл 

  (1913-1980) 

17 қазан  ғалым, философия ғылымдарының докторы М.С. Сәбитовтың туғанына 85 жыл  

  (1938) 

19 қазан  журналист, экономика ғылымының кандидаты, профессор, Павлодар облысының 

мәдниет басқармасының басшысы (1989-1992), «Сарыарқа самалы» облыстық га-

зетінің бас редакторы (1998-2011), Қазақстанның еңбек мәдениет қайраткері, 

Қазақстанның құрметті журналисі М.М. Омаровтың туғанына 75 жыл (1948) 

22 қазан        Павлодар ауылшаруашылық (НИИ) ғылыми зерттеу институтының 

құрылғанына 30 жыл (1993) 

25 қазан  ғалым, саясаткер, саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Білім беру 

саласының Құрметті қызметкері, Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі 

Ғ.Н. Иреновтың туғанына 85 жыл (1938-2013) 

27 қазан Павлодар қаласындағы «Толқын» саябағында тұз өндірушілерге арналған 

ескерткішінің ашылғанына 5 жыл (2018) 

28 қазан  ақын, демократ, педагог, публицист және қоғам қайраткері С. Торайғыровтың   

  туғанына 130 жыл (1893-1920) 

29 қазан  ақын, Қазақстанның халық жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Павлодар облысының құрметті 

азаматы, Ұлы Отан соғысының ардагері М. Әлімбаевтың туғанына 100 жыл  

(1923-2017)  

29 қазан  орыс саяхатшысы, Павлодар өңірін зерттеуші С.П. Крашенинниковтың туғанына 

310 жыл (1713/басқа деректерде 1711-1755) 

 

Қараша 

5 қараша  Павлодар қаласында М. Катаев атындағы оқушылар сарайының ашылғанына 45 

жыл (1978) 

7 қараша   журналист, жазушы, аудармашы М. Асылғазиннің туғанына 75 жыл (1948-1999) 
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10 қараша  жазушы, ақын-жыршы Н. Шәкеновтың туғанына 95 жыл (1928-1983) 

12 қараша суретші М.П. Бекетовтың туғанына 70 жыл (1953) 

12 қараша  педагог, алғашқы Павлодар қаласының «Объединение» басылымының редакторы  

П.З. Ермаковтың туғанына 135 жыл (1888-1919)  

12 қараша  Павлодар қаласында теміржолшылар мәдениет үйінің (қазіргі Иса Байзақов 

атындағы облыстық филармония) жұмыс істей бастағанына 60 жыл (1963) 

13 қараша мүсінші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі И.И. Курбатовтың туғанына 85 

жыл (1938-1996) 

15 қараша  суретші-график, педагог, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР еңбек сіңірген 

қайраткері В.Ф. Поликарповтың туғанына 85 жыл (1938) 

17 қараша  Павлодар қаласының Құрметті азаматы, қаржыгер, Павлодар қалалық қаржы 

басқарма басшысы, Павлодар қалалық атқарушы комитетінің қаржы бөлімінің 

меңгерушісі қызметтерін атқарған Ш. Қамзиннің туғанына 95 жыл (1928-1996) 

20 қараша суретші, Қазақстан суретшілер Одағының мүшесі Л. Хорошкованың туғанына 75 

жыл (1948) 

22 қараша  Социалистік Еңбек Ері, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген құрылысшысы Г.Ф. Есиннің 

туғанына 95 жыл (1928-1992)   

28 қараша  ғалым-дәрігер, медицина ғылымдарының докторы Б.Ш. Шәкімованың туғанына 

95 жыл (1928) 

28 қараша  педагог, композитор, С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің профессоры, ҚР Білім беру 

саласының Құрметті қызметкері, ҚР Мәдениет қайраткері Н.С. Дүкенбайдың 

туғанына 75 жыл (1948) / Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопедия. - Алматы, 2013. - 

293 - 294 б.  

 

Желтоқсан 

1 желтоқсан   суретші, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі П.Г. Лысенконың туғанына 95 

жыл (1928-2017)  

3 желтоқсан қоғамдық бірлестігі «Павлодар География үйінің» құрылғанына 10 жыл (2013)  

5 желтоқсан   Кеңес Одағының Батыры М.М. Катаевтың туғанына 120 жыл (1903 -1944) 

5 желтоқсан  әнші-композитор Жүніс Шәймерденовтың туғанына 105 жыл (1918-1978)  

6 желтоқсан   Алғашқы рет облыстық бейнелеу өнері көрмесінің ашылғанына 75 жыл (1948) 

13 желтоқсан  Социалистік Еңбек Ері Д.Н. Величконың туғанына 130 жыл (1893-1967) 

15 желтоқсан ақын, драматург, аудармашы, ҚР Жазушылар одағының мүшесі, Ұлы Отан 

соғысының қатысушысы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы  

Қ.Н. Бекхожиннің туғанына 110 жыл (1913-1990) 

17 желтоқсан орыс ғалым-педагогы, фольклорист, Баянауыл мен Ертіс өңірін зерттеуші  

М.М. Сиязовтың туғанына 165 жыл (1858-1914)  

17 желтоқсан  Құрманғазы атындағы № 1 балалар музыкалық мектептің ашылғанына 80 жыл 

(1943) 

20 желтоқсан  Ақмолинск-Павлодар темір жол магистралінің ашылғанына 70 жыл   

  (1953)  

22 желтоқсан  орыс ғалым-геологы, Екібастұз және Баянауыл геогностикалық карталарының  

  авторы Е.С. Федоровтың туғанына 170 жыл (1853-1919) 

24 желтоқсан Кеңес Одағының Батыры С.А. Елистратовтың туғанына 100 жыл (1923-1947) 

26 желтоқсан ғалым-заңгер, заң ғылымдарының докторы, ҚазКСР-інің еңбек сіңірген заңгері  

З.О. Ашитовтың туғанына 100 жыл (1923-2017) 

27 желтоқсан ҚазКСР-інің халық әртісі, қазақ актері Ш. Мусиннің туғанына 110 жыл (1913-

1999) 

28 желтоқсан суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі В.М. Мартынцевтің туғанына 

95 жыл (1928-2001) 

29 желтоқсан  ғалым, медицина ғылымдарының докторы Б.А. Айдархановтың туғанына 105 жыл 

  (1918-1987) 

30 желтоқсан  актер, әнші, Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма 

театрының директоры (2014-2017), ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері  

М.Х. Байжұмановтың туғанына 65 жыл (1958-2017)  

желтоқсан  Ақсу ГРЭС-де бірінші энергоблоктың іске қосылғанына 55 жыл (1968)  

желтоқсан  Павлодарда асханалық құралдар жасайтын заводтың ашылғанына 50 жыл (1973)  
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Айы мен күні белгісіз Павлодар облысының еске алынатын 

және аталып өтілетін күндер тізімі 

 

ақын-импровизатор Бұқар Жырау Қалқаманұлының туғанына 355 жыл  

(1668/басқа деректерде 1693-1787) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. -  

Алматы, 1999. - Т. 2. - 456 - 459 б. деректе (1693-1787) /2018 ж. Бұқар Жырау Қалқаманұлының  

350 жылдығы аталып өтті/  

ақын Жанақ Жанабайұлының туғанына 255 жыл (1768-1850) 

ақын-импровизатор Сақау Мәукеұлының туғанына 225 жыл (1798-1875) 

орыс педагогы, шығыстанушы, тюркологы Н.Ф. Костылецкийдің туғанына 205 жыл  

(1818-1869) 

мемлекет және қоғам қайраткері, этнограф, фольклорист М. Шормановтың туғанына 205  

жыл (1818/басқа деректерде1819-1884) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Б. Аяган. - 

Алматы, 2007. - Т. 9. - 537 б. деректе (1819-1884) / 2018 ж. Мұса Шормаұлының 200 жылдығы 

аталып өтті/ 

ақын, әнші Жапар Құттыбайұлының туғанына 195 жыл (1828-1907) 

меценат, қайырымдылық жасаушы Әкімбек мырза Әлдекбекұлының туғанына 190 жыл 

(1833-1886)  

діни ағартушы Ғабдылуахит Хазірет Тіленшіұлының туғанына 170 жыл (1853-1926) 

орыс ғалым-геологы, Майқайын кен орнын алғашқы ашушы А.А. Краснопольскийдің 

туғанына 170 жыл (1853-1920) 

 ақын, этнограф, фольклорист М-Ж. Көпеевтің туғанына 165 жыл (1858-1931) 

 композитор, әнші, ақын Иманжүсіп Құтпанұлының туғанына 160 жыл (1863-1931) 

әнші, ақын, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  Естай 

Беркімбаевтың  туғанына 155 жыл (1868-1946) 

Павлодар қаласы Семей облысы Павлодар уезінің орталығы болғанына 155 жыл (1868)      

 ағартушы, қоғам қайраткер Ж.Тіленшиннің туғанына 150 жыл (1873-1933) 

Емші, бақсы, балгер Қайса Нұрғазыұлының туғанына 135 жыл (1888-1976) / басқа 

деректерде (1878-1976)   

педагог, тілтанушы, әдебиеттанушы У. Омаровтың туғанына 135 жыл (1888-1955) 

педагог, халық ағарту ісін ұйымдастырушы С. Сатыбалдиннің туғанына 135 жыл (1888- 

1935) 

халық шебері, музыка аспаптарын жасаушы, Қаз КСР-інің Еңбек сіңірген өнер қайраткері, 

КСРО Суретшілер Одағының мүшесі Қ. Қасымовтың туғанына 130 жыл (1893-1966) 

актер, Қазақ КСР-інің Еңбек сіңірген әртісі Ақыш Тұрғынбайұлы Шаниннің туғанына 

130 жыл (1893-1986) 

медицина ғылымдарының докторы, ағартушы, дәрігер Х.А. Барлыбаевтың туғанына 125 

жыл (1898-1946) 

Павлодар ауданында алғашқы орыс-қырғыз ауыл мектептерінің ашыла бастағанына 120 

жыл (1903) 

актер, әнші, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген әртісі М.О. Бектеновтың туғанына 115 жыл 

(1908-1950) 

журналист, аудармашы, ақын, қоғам қайраткері, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі 

Л.М. Серғазинаның туғанына 115 жыл (1908-1982) 

актер, режиссер, Каз КСР-інің Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Ұлы Отан соғысының 

қатысушысы Хадыр Хамзаұлы Хамзиннің туғанына 110 жыл (1913-1975)  
Павлодар қаласында «Қаздар қонысы» («Гусиный перелет») табиғат ескерткішінің 

ашылғанына 95 жыл (1928) 

Ертіс ауданының құрылғанына 95 жыл (1928)    

Павлодар ауданының құрылғанына 95 жыл (1928)     

облыстық туберкулезге қарсы диспансердің ашылғанына 90 жыл (1933) 

Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері, Ы. Алтынсарин атындағы сыйлықтың лауреаты, педагог, 

Павлодар қаласының Құрметті азаматы Б.Е. Шаймардановтың туғанына 90 жыл (1933-2020) 

Павлодар облыстық сотының құрылғанына 85 жыл (1938) 

 облыстық «Кеңес туы» газетінің аты «Қызыл Ту» (қазіргі «Saryarka samaly») 

болып өзгергеніне 85 жыл (1938) 
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Павлодар қаласында жалпы білім беру № 9 гимназиясының ашылғанына 85 жыл (1938) 

 Дарынды балаларға арналған Абай атындағы № 10 лицей-мектебінің ашылғанына 85 

(1938) 

ғалым-химик, химия ғылымдарының докторы, профессор Р.Ш. Еркасовтың туғанына 75 

жыл (1948)  

Екібастұз жерінде көмір разрездерін сала бастағанына 75 жыл (1948)  

Орталық қалалық кітапхананың (№1 қалалық кітапханасы негізінде) ашылғанына 75 

жыл (1948) 

«Павлодар облысы» атты кітабының жарыққа шыққанына 65 жыл (1958) 

Павлодар қаласында жалпы газификациялау жұмысы басталғанына 60 жыл (1963) 

Павлодар қаласында алғаш рет 9 қабатты үйлердің салына басталғанына 55 жыл (1968) 

Радиотелеарна орталығына түсті телеарнаның енгізілгеніне 50 жыл (1973) 

Павлодар облыстық ардагерлер ұйымының құрылғанына 45 жыл (1978)   

Татар-башқұрт ұлттық мәдени орталығының құрылғанына 35 жыл (1988) 

«Әл-Әки» халықтық фольклорлық-этнографиялық ансамблінің құрылғанына 30 жыл 

(1993)  

«Райса» сән театрының құрылғанына 30 жыл (1993)  

Павлодар техника-экономикалық колледжінің құрылғанына 25 жыл (1998)  

Павлодарда № 1 аурухана қасында қалалық перзентхананың ашылғанына 25 жыл (1998) 

Академиктер мен ағартушылар бюстері аллеясы (Ломов көшесі 64-үй) ашылғанына  

20 жыл (2003)  

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық мерекелері 

 

16-17 желтоқсан Тәуелсіздік күні 

25 қазан   Республика күні 

Мемлекеттік мерекелер 
1-2 қаңтар  Жаңа жыл  

8 наурыз  Халықаралық әйелдер күні  

21-23 наурыз  Наурыз мейрамы  

1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні  

7 мамыр  Отан қорғаушылар күні  

9 мамыр  Жеңіс күні 

6 шілде Астана күні  

30 тамыз  Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні 

 

ҚР-ның кәсіби және басқа да мерекелер тізімі 

7 қаңтар Рождество  

10 қаңтар Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы күні 

15 ақпан  Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскерлерінің шектеулі 

контингентінің шығарылған күні 

1 наурыз Алғыс айту күні  

11 наурыз Жерге орналастыру, геодезия және картография күні (наурыздың екінші сенбісі) 

2 сәуір  Геолог күні (сәуірдің алғашқы жексенбісі)  

12 сәуір Ғылым қызметкерлері күні 

21 сәуір  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күні  

17 мамыр  Байланыс және ақпараттандыру қызметкерлері күні  

21 мамыр  Мәдениет және өнер қызметкерлері күні  

28 мамыр  Химиялық өнеркәсіп қызметкерлері күні (мамырдың соңғы жексенбісі)  

31 мамыр  Саяси қуғын-сүргін мен аштық құрбандарын еске алу күні  

4 маусым  Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні  

5 маусым         Эколог күні  

6 маусым  Қазақстан қаржы полициясы күні  

7 маусым Монополияға қарсы орган қызметкерлері күні 

11 маусым  Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні (маусымның екінші жексенбісі)  

11 маусым Малшылар күні (маусымның екінші жексенбісі) 
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18 маусым  Медицина қызметкерлері күні (маусымның үшінші жексенбісі)  

23 маусым  Полиция күні  

23 маусым  Мемлекеттік қызметші күні  

28 маусым  Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні  

2 шілде  Дипломатиялық қызмет күні  

2 шілде  Ұлттық домбыра күні (шілденің бірінші жексенбісі)  

9 шілде Су шаруашылығы қызметкерлері күні 

9 шілде  Балық шаруашылығы қызметкерлері күні (шілденің екінші жексенбісі) 

13 шілде  Ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің күні  

16 шілде  Металлург күні (шілденің үшінші жексенбісі) 

23 шілде Сауда қызметкерлері күні (шілденің төртінші жексенбісі) 

6 тамыз  Көлік қызметкерлері күні (тамыздың бірінші жексенбісі) 

10 тамыз  Абай күні 

13 тамыз  Құрылысшылар күні (тамыздың екінші жексенбісі)  

18 тамыз Шекарашылар күні  

20 тамыз Спорт күні (тамыздың үшінші жексенбісі)  

27 тамыз  Шахтер күні (тамыздың соңғы жексенбісі)  

29 тамыз Семей ядролық сынақ полигонының жабылу күні 

1 қыркүйек  Білім күні  

3 қыркүйек  Мұнай-газ кешені қызметкерлері күні (қыркүйектің бірінші жексенбісі)  

5 қыркүйек  Қазақстан халқы тілдері күні  

10 қыркүйек  Отбасы күні (қыркүйектің екіншісі жексенбісі) 

17 қыркүйек Аналар күні (қыркүйектің үшінші жексенбісі) 

24 қыркүйек  Машина жасаушы күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)  

24 қыркүйек  Еңбек күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)  

28 қыркүйек  Атом саласы қызметкерлерінің күні  

30 қыркүйек  Әділет органдары қызметкерлері күні 

1 қазан  Қарттар күні 

1 қазан  Радио қызметкерлері күні 

1 қазан  Мұғалімдер күні (қазан айының бірінші жексенбісі)  

6 қазан  Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлері күні  

8 қазан  ҚР мүгедектігі бар адамдар күнi (қазанның екiншi жексенбiсi)  

10 қазан  Қазақстан кәсіподақтары күні 

15 қазан Орман шаруашылығы қызметкері күні (қазанның үшінші жексенбісі) 

16 қазан Нан күні 

18 қазан  Рухани келісім күні  

19 қазан  Құтқарушылар күні 

22 қазан  Кітапханашы күні ??? постановление 

29 қазан Күзет ұйымдарының қызметкерлері күні  

29 қазан Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері күні (қазанның соңғы жексенбісі)  

5 қараша Сыртқы барлау күні 

8 қараша  Статистика күні  

11 қараша Энергия үнемдеу күні 

15 қараша  Ұлттық валюта - теңге күні, Қазақстан Республикасы қаржы жүйесі 

қызметкерлерінің кәсіби мерекесі  

19 қараша  Ауыл шаруашылық қызметкрелері күні (қарашаның үшінші жексенбісі)  

6 желтоқсан  Прокуратура күні  

12 желтоқсан  ҚР кеден қызметкерлерінің күні  

17 желтоқсан Энергетик күні (желтоқсанның үшінші жексенбісі) 

20 желтоқсан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі күні 

22 желтоқсан Aрхивші күні 

 

 

 

 

 

2023 жылға Қазақстан Республикасы еске алу күндерінің көрсеткіші 
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2023 жылда: Бейбарс сұлтанның туғанына 800 жыл; мемлекет, қоғам және мәдениет 

қайраткері, публицист Темірбек Қараұлы Жүргеновтың туғанына 125 жыл; Қазақстанның 

ұлттық валютасы - теңге айналысқа енгізілгеніне 30 жыл (1993).  

Қаңтар 

1 қаңтар Кеңес Одағының батыры, 8-ші Гвардиялық атқыштар  дивизиясының командирі,  

  генерал-майор  И.В. Панфиловтың туғанына 130 жыл (1893-1941) 

1 қаңтар  қылқалам шебері П. Исмаиловтың туғанына 110 жыл (1913-1999) 

1 қаңтар Қаз КСР-інің халық әртісі, актриса Б.Ы. Римованың туғанына 100 жыл 

 (1923-2000) 

1 қаңтар  ақын және жазушы С. Әлімқұловтың туғанына 85 жыл (1938-1992) 

1 қаңтар  ғалым-әдебиеттанушы М.М. Әуезовтың туғанына 80 жыл (1943) 

1 қаңтар ақын-жазушы Е. Өтетілеуовтың туғанына 85 жыл (1938-2006) 

2 қаңтар  ғалым-селекционер, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы А.Н. Шотаевтың 

туғанына 80 жыл (1943) 

4 қаңтар Қазақстанның халық әртісі А. Абылаеваның туғанына туғанына 85 жыл 

(1938-2015) 

5 қаңтар  суретші, Қаз КСР-інің Еңбек сіңірген өнер қайраткері А.И. Ненашевтың туғанына 

  120 жыл (1903-1967) 

10 қаңтар  ақын Г. Кругляковтың туғанына 85 жыл (1938-2008) 

12 қаңтар  ақын, жазушы, драматург К.И. Деркаченконың туғанына 120 жыл (1903-1980) 

15 қаңтар  Атырау облысының құрылғанына 85 жыл (1938)  

15 қаңтар  Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл (1938)  

17 қаңтар  ақын Н.А. Жанаевтың туғанына 90 жыл (1933) 

19 қаңтар  суретші А.М. Степановтың туғанына 100 жыл (1923-1989)  

 

Ақпан 

2 ақпан  жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері М. Ысқақбайдың туғанына 85 

жыл (1938) 

3 ақпан  Қаз КСР-інің халық әртісі, актер Қ. Қожабековтың туғанына 95 жыл (1928-1988)  

6 ақпан  балерина, Қазақстанның халық әртісі С.И. Көшербаеваның туғанына 90 жыл 

(1933-1999) 

8 ақпан  ауылшаруашылық ғылымдарының докторы Қ. Елемесовтың туғанына 85 жыл 

(1938-2022) 

9 ақпан  Қаз КСР ҒА академигі, профессор М.Т. Козловскийдің туғанына 120 жыл  

(1903-1972)     

9 ақпан  Қазақстанның халық әртісі Ким Диннің туғанына 110 жыл (1913-1996) 

10 ақпан  жазушы және сыншы З.Серікқалиұлының туғанына 85 жыл (1938-2004)  

11 ақпан  актер және режиссер, Қазақстанның халық әртісі Ю.Б. Померанцевтің туғанына 

100 жыл (1923-2022)  

12 ақпан  ғалым, геология-минерология ғылымдарының докторы Х.А. Беспаевтың туғанына 

90 жыл (1933-2022)  

12 ақпан  микробиолог, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы Н.Қ. Шоқановтың 

туғанына 90 жыл (1933)  

12 ақпан  КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері А.Е. Тұяқовтың туғанына 85 жыл (1938)  

18 ақпан  ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы, академик Қ. Сағадиевтің 

туғанына 85 жыл (1938-2020) 

ақпан  «Жұлдыз» басылымының алғашқы рет жарыққа шыққанына 95 жыл (1928) 

 

Наурыз 

2 наурыз  Қазақстанның халық әртісі Р.Н. Сейтметовтың туғанына 85 жыл (1938-2007) 

7 наурыз  ақын Ж. Әбдірашевтің туғанына 75 жыл (1948-2001) 

8 наурыз  ақын Л.Г. Дружининаның туғанына 105 жыл (1918-1996) 

10 наурыз  кинорежиссер С.Х. Ходжиковтың туғанына 100 жыл (1923-1988) 

13 наурыз композитор, КСРО халық артисі М. Төлебаевтың туғанына 110 жыл (1913-1960) 

13 наурыз  филология ғылымдарының докторы С.М. Исаевтың туғанына 85 жыл (1938-1999) 

14 наурыз  ақын Н. Әлімқұловтың туғанына 95 жыл (1928-1982) 
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15 наурыз  ақын Қ.А. Көпішевтің туғанына 110 жыл (1913-2002) 

15 наурыз Қаз КСР-інің халық артисі, әнші Р.Т. Жұбатұрованың туғанына 80 жыл (1943) 

15 наурыз Қаз КСР-інің халық әртісі, Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі, халықаралық 

шығармашылық Академиясының академигі, скрипкашы А.Қ. Мұсаходжаеваның 

туғанына 65 жыл (1958) 

15 наурыз ақын Таңжарық Жолдыұлының туғанына 120 жыл (1903-1947) 

24 наурыз  ақын Р. Ниязбековтың туғанына 80 жыл (1943-2021) 

25 наурыз  химия ғылымдарының докторы Қ.Х. Токмурзиннің туғанына 85 жыл (1938) 

31 наурыз  композитор А.А. Серкебаевтың туғанына 75 жыл (1948) 

 

Сәуір 

3 сәуір  Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының батыры А. Имановтың туғанына 150 

 жыл (1873-1919) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. -  

Алматы, 1998. - Т. 1. - 333 - 334 б. /  

5 сәуір   ғалым, филолог А.Л. Жовтистің туғанына 100 жыл (1923-1999) 

5 сәуір   «Казпочта» АҚ-ң құрылғанына 30 жыл (1993) 

8 сәуір   ауылшаруашылық ғылымдарының докторы М.М. Тойшыбековтың туғанына  

85 жыл (1938) 

9 сәуір   техника ғылымдарының докторы Л.П. Нидің туғанына 100 жыл (1923-2005) 

10 сәуір  ақын А. Налибаевтың туғанына 95 жыл (1928-2014) 

15 сәуір  Қазақстанның халық әртісі Р. Әшірбекованың туғанына 85 жыл (1938) 

15 сәуір  техника ғылымдарының докторы Т.Т. Махмутовтың туғанына 85 жыл (1938) 

16 сәуір  әнші Р.О. Жаманованың туғанына 95 жыл (1928-2013) 

16 сәуір  физика-математика ғылымдарының докторы А.Қ. Жетбаевтың туғанына 85 жыл 

(1938-1999) 

17 сәуір  сыншы, аудармашы Ж. Ысмағұловтың (Жомарт Бораншы) туғанына 95 жыл 

(1928-2001) 

19 сәуір ғалым-физик, Қаз КСР-інің ҒА академигі М.И. Корсунскийдің туғанына 120 жыл 

(1903-1976) 

22 сәуір Қаз КСР-інің халық әртісі, актер Н. Жантөриннің туғанына 95 жыл (1928-1990) 

23 сәуір  жазушы Қ. Қайсеновтың туғанына 105 жыл (1918-2006) 

23 сәуір  жазушы Ф.Е. Чирваның туғанына 105 жыл (1918-1985) 

24 сәуір ғалым-фольклорист, журналист, педагог және қоғам қайраткері    

  Х. Досмұхамедұлының туғанына 140 жыл  (1883-1939) 

25 сәуір  КСРО-ның халық әртісі Қ. Қуанышпаевтың туғанына 130 жыл (1893-1968) 

25 сәуір  ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор Е.А. Садвақасованың  

  туғанына 120 жыл (1903-1971) 

 

Мамыр 

1 мамыр  Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің ашылғанына 100 жыл (1923) 

1 мамыр  суретші, Қаз КСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері С.А. Мамбеевтың туғанына 

95 жыл (1928-2017) 

1 мамыр  ақын Х. Хамраевтың туғанына 95 жыл (1928-1993) 

1 мамыр  ақын А. Асылбековтың туғанына 85 жыл (1938-2018) 

1 мамыр ақын С. Қалиевтың туғанына 80 жыл (1943) 

2 мамыр ғалым, филология ғылымдарының докторы Қ. Ахановтың туғанына 95 жыл  

(1928-1978) 

2 мамыр  жазушы және драматург Е. Домбаевтың туғанына 85 жыл (1938-2015) 

2 мамыр  ақын С.Қ. Иманасовтың туғанына 85 жыл (1938-2012) 

4 мамыр ғалым, филология ғылымының докторы, профессор З. Ахметовтың туғанына  

95 жыл (1928-2002) 

5 мамыр  жазушы, драматург В.М. Буренковтың туғанына 85 жыл (1938-2004) 

5 мамыр журналист, жазушы, аудармашы С.А. Әбдірайымұлының туғанына 80 жыл  

(1943-2009) 

9 мамыр  әнші, Қазақстанның халық әртісі Б.Б. Жылысбаевтың туғанына 100 жыл 

(1923-2015) 

9 мамыр  жазушы С. Бердіқұловтың туғанына 90 жыл (1933-1994) 



17 

 

9 мамыр  геолого-минерология ғылымдарының докторы Е.И. Паталаханың туғанына  

90 жыл (1933-2006) 

10 мамыр  биология ғылымдарының докторы Т. Несыпбаевтың туғанына 85 жыл (1938-2020) 

11 мамыр  жазушы, драматург Р. Райымқұловтың туғанына 110 жыл (1913-1978) 

15 мамыр  ақын Ж.С. Карбозиннің туғанына 90 жыл (1933-1984) 

17 мамыр  дипломат, Қазақстанның көрнекті қайраткері, ҚР Президенті Қ.-Ж.К. Тоқаевтың 

туғанына 70 жыл (1953) 

18 мамыр прозаик және публицист Н. Әбуталиевтің туғанына 95 жыл (1928) 

20 мамыр  Қаз КСР-інің халық әртісі, актер Ә.А. Молдабековтің туғанына 85 жыл  

(1938-1985) 

21 мамыр  композитор, Қаз КСР-інің Еңбек сіңірген өнер қайраткері Қ. Қожамьяровтың  

  туғанына 105 жыл (1918-1994) 

23 мамыр  ғалым-ботаник Н.В. Павловтың туғанына 130 жыл (1893-1971) 

25 мамыр  алғашқы кәсіби жоғары білімді қазақ әйел дәрігері А. Досжанованың туғанына 130 

жыл (1893-1932) 

30 мамыр  қазақ музыкасын зерттеуші, композитор Б.Г. Ерзаковичтің туғанына 115 жыл  

  (1908-1997)  

Маусым 

3 маусым кинорежиссер Ә.Ә. Қайдаровтың туғанына 100 жыл (1923-2015) 

3 маусым  экономика ғылымдарының докторы Қ. Нарибаевтың туғанына 85 жыл (1938-2020) 

13 маусым  ауылшаруашылық ғылымдарының докторы Р. Елещевтің туғанына 85 жыл  

(1938-2021)  

15 маусым  жазушы, ақын, драматург Ж. Еділбаевтың туғанына 100 жыл (1923-1983)  

15 маусым  актер, Қазақстанның халық әртісі М. Бақтыгеревтің туғанына 90 жыл (1933-1999)  

23 маусым қазақ музыкасын зерттеуші, музыкавед П.В.Аравиннің туғанына 115 жыл 

(1908-1979)  

23 маусым  кинорежиссер А.Ғ. Нығмановтың туғанына 90 жыл (1933-2013)  

24 маусым  заң ғылымдарының докторы Т. Халиковтың туғанына 85 жыл (1938)  

25 маусым ақын М.Б. Жұмабаевтың туғанына 130 жыл (1893-1938) 

25 маусым  техника ғылымдарының докторы Ж.Н. Қаңлыбаеваның туғанына 100 жыл  

(1923-1974)  

29 маусым  ғалым, әдебиеттанушы Н.С. Смирнованың туғанына 115 жыл (1908-1978)  

 

Шілде 

1 шілде  Қазақстанның халық әртісі Ж. Бектасованың туғанына 100 жыл (1923-2003)  

10 шілде  Қазақстанның халық әртісі, әнші Р.Т. Жұбатұрованың туғанына 80 жыл (1943)  

24 шілде  ақын-ағартушы Ш. Құдайбердіұлының туғанына 165 жыл (1858-1931) / Қазақстан. 

Ұлттық энциклопедия / бас ред. Б. Аяған. - Алматы, 2007. - Т. 9. - 472 - 473 б. /  

29 шілде  жазушы В.В. Антоновтың туғанына 100 жыл (1923-1984)  

шілде   қазақ әншісі, актер, музыкант Ә. Қашаубаевтың туғанына 135 жыл (1888-1934) / 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы, 1998. - Т. 1. -  

682 - 683 б. / 2018 ж. Ә. Қашаубаевтың 130 жылдығы тойланды 

шілде    «Балдырған»  балалар басылымының алғашқы рет жарыққа шыққанына 65 жыл  

  (1958) 

шілде   «Парасат» журналының алғашқы рет жарыққа шыққанына 65 жыл (1958) 

(1990 ж. дейін «Мәдениет және тұрмыс» атымен шықты) 

 

Тамыз 

3 тамыз  ғалым, химик З.М. Молдахметовтың туғанына 90 жыл (1933)  

4 тамыз  жазушы, журналист, аудармашы І. Жарылғаповтың туғанына 105 жыл  

(1918-1993) 

9 тамыз  Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері И.Б. Байльхозиннің туғанына 

 110 жыл (1913-1988)  

9 тамыз  геология-минерология ғылымдарының докторы М. Диаровтың туғанына 90 жыл 

(1933-2021)  

13 тамыз  ғалым, медицина ғылымдарының докторы Т.А. Жұмабекованың туғанына 85 жыл 

(1938)  
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15 тамыз  геолог Ж. Айталиевтің туғанына 120 жыл (1903-1970)  

15 тамыз  ғалым, биология ғылымдарының докторы А.Ж. Жанғалиевтың туғанына 110 жыл 

(1913-2009)  

15 тамыз  жазушы, ақын Ғ. Қайырбековтың туғанына 95 жыл (1928-1994)  

15 тамыз  ақын О. Нұрғалиевтың туғанына 85 жыл (1938-2011)  

15 тамыз  Қазақстанның халық әртісі Т.Ж. Тасыбекованың туғанына 85 жыл (1938)  

16 тамыз КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері А.А. Асановтың туғанына 70 жыл  

(1953-2003)  

20 тамыз  жазушы А. Ашировтың туғанына 85 жыл (1938)  

20 тамыз  жазушы О. Сәрсенбаевтың туғанына 85 жыл (1938-2015)  

21 тамыз  Орал қаласының құрылғанына 410 жыл (1613) 

24 тамыз  суретші Л.П. Леонтьевтің туғанына 110 жыл (1913-1983)  

25 тамыз  ғалым, физика-математика ғылымдарының докторы Т.И. Амановтың туғанына  

100 жыл (1923-1978) 

25 тамыз  жазушы Қ. Жармағамбетовтың туғанына 105 жыл (1918-1974)  

28 тамыз   жазушы З. Танхимовичтың туғанына 115 жыл (1908-1976) 

29 тамыз жазушы Н. Төлеуповтың туғанына 85 жыл (1938-1999)  

 

Қыркүйек 

1 қыркүйек  ақын Х. Талғаровтың туғанына 95 жыл (1928-1994) 

7 қыркүйек  хоккейші, допты хоккейден спорт шебері Қ.Д. Байболовтың туғанына 90 жыл 

(1933-1994) 

 9 қыркүйек   жазушы, кинодраматург Ә. Әшімовтің (Әкім Тарази) туғанына 90 жыл (1933) 

11 қыркүйек  Семей өлкетану мұражайының ашылғанына 140 жыл (1883) 

13 қыркүйек  ҚазССР халық әртісі, балерина Н.Е. Тапалованың туғанына 100 жыл (1923-1998) 

13 қыркүйек  Қаз КСР -ң халық әртісі, балетмейстер Б.Ғ. Аюхановтың туғанына 85 жыл (1938) 

17 қыркүйек  ғалым-онколог, медицина ғылымдарының докторы С.Н. Нұғмановтың туғанына 

105 жыл (1918-1980) 

19 қыркүйек жазушы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты А. Нұрқатовтың туғанына 

95 жыл (1928-1965)  

25 қыркүйек  химия ғылымдарының докторы Н. Нұрахметовтың туғанына 85 жыл (1938-2017) 

26 қыркүйек   ақын Т. Жароковтың туғанына 115 жыл (1908-1965) 

26 қыркүйек  тарих ғылымдарының докторы Т.С. Садықовтың туғанына 85 жыл (1938-2009) 

29 қыркүйек   жазушы О. Бөкейдің туғанына 80 жыл (1943-1993) 

30 қыркүйек  Қазақстанның халық әртісі, опера әншісі Н.Н. Самышинаның туғанына 120 жыл 

(1903-1994) 

қыркүйек  Ақтөбе облыстық мемлекеттік мұрағатының ұйымдастырылғанына 100 жыл 

(1923)  

Қазан 

1 қазан  жазушы, педагог, қоғам қайраткері С. Көбеевтің туғанына 145 жыл (1878-1956) 

1 қазан   Кеңес Одағының екі мәрте батыры, ұшқыш С.Д. Луганскийдің туғанына 105 жыл 

  (1918-1977) 

1 қазан  техника ғылымдарының докторы Б.Б. Бейсембаевтың туғанына 85 жыл  

(1938-1999) 

2 қазан   жазушы Қ. Тоқаевтың туғанына 100 жыл (1923-1986) 

2 қазан   Қазақстанның халық артисі Т.Қ. Жаманқұловтың туғанына 75 жыл (1948) 

3 қазан  Абай атындағы облыстық Семей кітапханасының ашылғанына 140 жыл (1883) 

3 қазан  химия ғылымдарының докторы Д.Х. Сембаевтың туғанына 90 жыл (1933-2015) 

4 қазан  композитор Т. Мыңбаевтың туғанына 80 жыл (1943-2011) 

5 қазан  физика-математика ғылымдарының докторы И.Я. Часниковтың туғанына 90 жыл 

(1933-1999) 

5 қазан  Шымкент химия-технология институтының ашылғанына 80 жыл (1943) 

6 қазан  биші, балетмейстер, Қазақстанның халық әртісі Д.Т. Әбіровтің туғанына 100 жыл 

(1923-2001) 

10 қазан  ғалым, геологиялық ғылымдардың докторы, Қазақстанды зерттеуші   

  В.А.Обручевтің туғанына 160 жыл (1863-1956) 
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10 қазан  режиссер, Қазақстанның халық әртісі Е.С. Оразымбетовтің туғанына 80 жыл 

(1943-2016) 

12 қазан  сүңгіру қайықтың қазақтан шыққан тұңғыш капитаны Қ.Ж. Ихаровтың туғанына 

100 жыл (1923-2002) 

13 қазан   композитор Ә.Қ. Бейсеуовтің туғанына 85 жыл (1938-1996) 

15 қазан   суретші, Қаз КСР-ініңң Еңбек сіңірген өнер қайраткері Қ.М. Шаяхметовтың 

туғанына 95 жыл (1928-1995) 

19 қазан  медицина ғылымдарының докторы Ә.Қ. Машкеевтің туғанына 90 жыл (1933) 

20 қазан   Еңбек сіңірген спорт шебері, ауыр атлетика шебері А. Храпатыйдың туғанына 

60 жыл (1963-2008) 

22 қазан  техника ғылымдарының докторы Ш.Ш. Ибрагимовтың туғанына 100 жыл 

 (1923-1989) 

25 қазан  жазушы Т. Ахтановтың туғанына 100 жыл (1923-1994) 

25 қазан жазушы А. Сатаевтың туғанына 90 жыл (1933-2003) 

31 қазан  М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театрының 

ашылғанына 90 жыл (1933) 

31 қазан  режиссер, Қазақстанның халық әртісі Р.С. Андриасянның туғанына 85 жыл (1938)  

 

Қараша 

4 қараша  әдебиетші, педагог А. Кіршібаевтың туғанына 90 жыл (1933) 

12 қараша  жазушы Э. Төрехановтың туғанына 80 (1943) 

15 қараша әдебиет зерттеуші, жазушы, филология ғылымдарының докторы, профессор  

Ж. Дәдебаевтың туғанына 75 жыл (1948) 

15 қараша Қазақстанның ұлттық валютасы - теңге айналысқа енгізілгеніне 30 жыл (1993)  

20 қараша  филология ғылымдарының докторы Т. Айдаровтың туғанына 90 жыл (1933-1994) 

21 қараша   ВАСХНИЛ академигі, Соц. Еңбек ері В.П. Кузьминнің туғанына 130 жыл  

(1893-1973) 

27 қараша  жазушы, ақын, сыншы және аудармашы Т. Әлімқұловтың туғанына 105 жыл 

(1918-1987)  

27 қараша  Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы С.С. Шаймерденовтің туғанына 

70 жыл (1953-2002) 

28 қараша  халық ақыны, аудармашы А. Тәжібаеваның туғанына 135 жыл (1888-1952) 

қараша  жазушы М. Әуезов әдеби-мемориалдық мұражайының ашылғанына 60 жыл  

(1963)  

Желтоқсан 

5 желтоқсан  жазушы Ж. Жұмахановтың туғанына 110 жыл (1913-1978)  

5 желтоқсан  ақын, әдебиет сыншысы А. Жәмішевтің туғанына 95 жыл (1928-1995) 

12 желтоқсан  ғалым, биология ғылымдарының докторы, Қаз КСР-інің Еңбек сіңірген ғылым  

қайраткері А.М.  Ғаббасовтың туғанына 120 жыл (1903-2002)  

13 желтоқсан  жазушы Ә. Нәбиевтің туғанына 100 жыл (1923-2012) 

15 желтоқсан  ақын, ғалым Ә. Райымбековтың туғанына 100 жыл (1923-2012) 

15 желтоқсан  ақын, ғалым, әдебиеттанушы Ф.М. Оразаевтың туғанына 85 жыл (1938) 

17 желтоқсан  жазушы Ө. Канахиннің туғанына 100 жыл (1923-1990) 

20 желтоқсан  азушы М.Т. Дүйсеновтың туғанына 95 жыл (1928-1988) 

20 желтоқсан  Қазақстаннның Халық әртісі Ш.Қ. Сәкиевтің туғанына 110 жыл (1913-1989) 

24 желтоқсан  жазушы, драматург Қ. Мұхамеджановтың туғанына 95 жыл (1928-2001) 

25 желтоқсан  жазушы Х. Есенжановтың туғанына 115 жыл (1908-1974) 

27 желтоқсан ғалым-филолог, түркітанушы С. Аманжоловтың туғанына 120 жыл (1903-1958)  

28 желтоқсан  Қазақстан және Орта Азия әйелдер қозғалысының қайраткері А. Оразбаеваның  

  туғанына 125 жыл (1898-1943) 

29 желтоқсан  жазушы, сыншы А. Сүлейменовтың туғанына 85 жыл (1938-1992) 

30 желтоқсан  ақын Н.Б. Хасеновтың туғанына 80 жыл (1943) 

желтоқсан  алғашқы қазақ дәрігері М. Қарабаевтың туғанына 165 жыл (1858-1928) 

 

 

Айы мен күні белгісіз күндер тізімі 
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мұсылман ғұламасы, түркі ақыны Қожа Ахмет Иасауидың туғанына 930 жыл (1093/ 

кейбір деректерде 1103,1041-1166) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Б. Аяған. - 

Алматы, 2004. - Т. 6. - 5 - 7 б. /    
 Бейбарс сұлтанның туғанына 800 жыл (1823-1277 ) / басқа деректерде: (шамамен 

1217/1218-1277) Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы, 1999. - Т. 2. - 

237- 238  б.  

тарихшы-шежіресі Әбілғазы Баһадүр ханның туғанына 420 жыл (1603-1664) 

жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтардың әйгілі Орбұлақ шайқасының өткеніне 380 жыл 

(1643)  

Төле би Әлібекұлының туғанына 360 жыл (1663-1756) 

кіші жүз ханы Әбілқайырдың туғанына 330 жыл (1693-1748)  

қазақ батыры Арыстанбай Айбасұлының туғанына 330 жыл (1693-1748)  

қазақ ханы, ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат Абылай (Әбілмансұр) 

ханның туғанына 310 жыл (1713 орыс деректерінде/1711-1781) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия 

/ бас ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы, 1998. - Т. 1. - 45 - 48 б. деректе жазылған (1711/ ресей 

деректерінде 1713-1781) / 2013 ж. Абылай ханның 300 жылдығы аталып өтті/ 

Семей қаласының құрылғанына 305 жыл (1718)  

Қабан жырау Асанұлының туғанына 290 жыл (1733-1824)  

би, шешен Жарылғап батырдың туғанына 290 жыл (1733-ө.ж. белгісіз)  

батыр Жауғаш Қырбасұлының туғанына 290 жыл (1733-1782)  

батыр Барақ Сатыбалдыұлының туғанына 280 жыл (1743-1840)  

Шал ақынның туғанына 275 жыл (1748-1819)  

С. Датұлының бастаған  ұлт-азаттық қозғалысының бастағанына 240 жыл (1783-1797)  

батыр, ақын Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл (1803-1846) 

би, күйші Бейсенбі Дөненбайұлының туғанына 220 жыл (1803-1872)  

ақын, шежіреші Б. Балғынбайұлының туғанына 210 жыл (1813-1892)  

күйші-композитор, домбырашы Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 205 жыл 

(1818/басқа деректерде 1823-1889) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Б. Аяған. - 

Алматы, 2004. - Т. 6. - 133 - 134 б. деректе жазылған (1823-1889) / 2018 ж. Құрманғазы 

Сағырбайұлының 200 жылдығын аталып өтті / 

 Қарағанды көмip бассейінінің ашылғанына 190 жыл (1833)  

атақты импровизатор, ақын Ақан Cepi Қорамсаұлының туғанына 180 жыл (1843-1913)  

халық композиторы, қобызшы Ы. Дүкенұлының туғанына 180 жыл (1843-1916)  

ақын, жырау М. Мөңкеұлының туғанына 180 жыл (1843-1906)  

қазақ халқының ауыз әдебиетін мен мәдениетін зерттеуші Қ. Халидтің туғанына 180 жыл 

(1843-1913) 

композитор, әнші, ақын Сары Батакұлының туғанына 160 жыл (1863-1895) 

қоғам қайраткері О. Әлжановтың туғанына 150 жыл (1873-1918) 

грек-рим күресінен әлем чемпионы Қажымұкан Мұңайтпасұлының туғанына 140 жыл 

(1883-1948) 

ақын, ағартушы Арғынбек Апашбайұлының туғанына 140 жыл (1883-1946)  

Алаш қозғалысының қайраткері, «Сарыарқа» газетінің редакторы Халел (Халиулла) 

Ахметжанұлы Ғаббасовтың туғанына 135 жыл (1888-1931) 

ақын, әнші, күйші Ж. Аралбаевтың туғанына 130 жыл (1893-1979)  

мемлекет, қоғам және мәдениет қайраткері Темірбек Қараұлы Жүргеновтың туғанына 

125 жыл (1898-1938) / Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы, 2002. - 

Т. 4. - 103 б. / 

мемлекет және қоғам қайраткері Жанайдар Садуақасовқа 125 жыл (1898 -1938) 

репрессияға ұшыраған қоғам қайраткері С. Баймахановтың туғанына 120 жыл  

(1903-1938)  

халық ақыны Нұрхан Ахметбековтың туғанына 120 жыл (1903-1964) 

Қазақстан әйелдері қозғалысының көрнекті қайраткері С. Есованың туғанына 120 жыл 

(1903-1984) 

Қазақстан Суретшілер одағының құрылғанына 90 жыл (1933) 

«Простор» журналының алғашқы рет жарыққа шыққанына 90 жыл (1933) 

«Дружные ребята» газетінің алғашқы рет жарыққа шыққанына 90 жыл (1933)  

«Автомобильный транспорт Казахстана» журналының алғашқы рет жарыққа шыққанын 
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65 жыл (1958) 

 

2023 жылы аталып өтілетін ТМД және шетел ғылым, өнер, әдебиет қайраткерлері 

мерейтойы күндерінің көрсеткіші 

 

Қаңтар 

3 қаңтар  көрнекті жазушы А. Бектің туғанына 120 жыл (1903-1972) 

4 қаңтар  ағылшын ғалымы И. Ньютонның туғанына 380 жыл (1643-1727)  

6 қаңтар  көрнекті орыс кинорежиссері Л.Е. Шепитьконың туғанына 85 жыл (1938-1979) 

6 қаңтар  итальян актері және әншісі А. Челентаноның туғанына 85 жыл (1938) 

8 қаңтар  суретші П.Н. Филоновтың туғанына 140 жыл (1883-1941) 

8 қаңтар  орыс ақыны Я.В. Смеляковтың туғанына 110 жыл (1913-1972) 

8 қаңтар  опера әншісі С.Е. Нестеренконың туғанына 85 жыл (1938-2021)  

9 қаңтар  орыс ақыны Б.А. Чичибабиннің туғанына 100 жыл (1923-1994)  

9 қаңтар  композитор Э.С. Колмановскийдің туғанына 100 жыл (1923-1994) 

10 қаңтар  орыс жазушысы А.Н. Толстойдың туғанына 140 жыл (1883-1945) 

12 қаңтар  француз жазушысы Ш. Перроның туғанына 395 жыл (1628-1703)  

12 қаңтар  орыс физигі И.В. Курчатовтың туғанына 120 жыл (1903-1960)  

14 қаңтар  хоккеист В.Б. Харламовтың туғанына 75 жыл (1948-1981) 

17 қаңтар  орыс актері, режиссер, МХАТ-ң негізін қалаушы К.С.  Станиславскийдің 

туғанына 160 жыл (1863-1938)  

19 қаңтар   орыс жазушысы А. Серафимовичтің туғанына 160 жыл (1863-1949) 

19 қаңтар  балалар жазушысы Н.П. Кончаловскаяның туғанына 120 жыл (1903-1988)  

22 қаңтар  ағылшын ақыны Д.Г. Байронның туғанына 235 жыл (1788-1824) 

22 қаңтар  кинорежиссер С.М. Эйзенштейннің туғанына 125 жыл (1898-1948) 

22 қаңтар  орыс физигі Л.Д. Ландаудың туғанына 115 жыл (1908-1968)  

22 қаңтар  орыс жазушысы П.Л. Проскуриннің туғанына 95 жыл (1928-2001) 

23 қаңтар  француз жазушысы Стендальдің туғанына 240 жыл (1783-1842) 

23 қаңтар  француз актрисасы Ж. Мороның туғанына 95 жыл (1928-2017) 

24 қаңтар  орыс жазушысы В.И. Суриковтің туғанына 175 жыл (1848-1916) 

24 қаңтар  орыс жазушысы, кинозерттеуші В.Б. Шкловскийдің туғанына 130 жыл  

(1893-1984) 

25 қаңтар  орыс ақыны, актер, өлеңдер авторы мен орындаушысы В.С. Высоцкийдің 

туғанына 85 жыл (1938-1980) 

30 қаңтар кинорежиссер Л.И. Гайдайдың туғанына 100 жыл (1923-1993) 

 

Ақпан 

2 ақпан  Сталинград шайқасының аяқталғанына 80 жыл (1943) 

4 ақпан  орыс жазушысы М.М. Пришвиннің туғанына 150 жыл (1873-1954) 

4 ақпан  актер И.В. Квашаның туғанына 90 жыл (1933-2012) 

8 ақпан  француз жазушысы Ж. Верннің туғанына 195 жыл (1828-1905)  

8 ақпан  актер В.В. Тихоновтың туғанына 95 жыл (1928-2009) 

9 ақпан  орыс ақыны, аудармашы В.А. Жуковскийдің туғанына 240 жыл (1783-1852) 

10 ақпан  композитор М.И. Блантердің туғанына 120 жыл (1903-1990)  

10 ақпан  жазушы Г. Вайнердің туғанына 85 жыл (1938-2009) 

13 ақпан орыс әншісі және актері Ф.И. Шаляпиннің туғанына 150 жыл (1873-1938) 

13 ақпан  француз жазушысы Ж. Сименонның туғанына 120 жыл (1903-1989) 

13 ақпан  орыс актері, режиссер және театр қайраткері Б. Вахтанговтың туғанына 140 жыл 

  (1883-1922)       

14 ақпан  орыс композиторы А.С. Даргомыжскийдің туғанына 210 жыл (1813-1869)  

16 ақпан  әскери басшы М.Н. Тухачевскийдің туғанына 130 жыл (1893-1937) 

19 ақпан  поляк ғалымы Н. Коперниктің туғанына 550 жыл (1473-1543) 

22 ақпан  неміс философы А. Шопенгауэрдің туғанына 235 жыл (1788-1860) 

22 ақпан  орыс жазушысы Э. Лимоновтың туғанына 80 жыл (1943-2020) 

23 ақпан  орыс суретшісі К.С. Малевичтің туғанына 145 жыл (1878-1935)  

23 ақпан  Чехословакияның ұлттық батыры, жазушы және журналисі Ю. Фучиктің туғанына 

120 жыл (1903-1943)  
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24 ақпан  орыс жазушысы, ақын Э.Г. Казакевичтің туғанына 110 жыл (1913-1962) 

24 ақпан  итальян әншісі Э. Карузоның туғанына 150 жыл (1873-1921) 

27 ақпан  АҚШ жазушысы И. Шоудың туғанына 110 жыл (1913-1984) 

28 ақпан  кинорежиссер В.И. Пудовкиннің туғанына 130 жыл (1893-1953) 

 

Наурыз 

1 наурыз  орыс жазушысы, драматург Ф. Сологубтың туғанына 160 жыл (1863-1927) 

4 наурыз  итальян композиторы А. Вивальдидің туғанына 345 жыл (1678-1741) 

7 наурыз  суретші Б.М. Кустодиевтің туғанына 145 жыл (1878-1927) 

8 наурыз  орыс ақыны, аудармашы О.Г. Чухонцевтың туғанына 85 жыл (1938)  

12 наурыз  орыс биологы В.И. Вернадскийдің туғанына 160 жыл (1863-1945) 

13 наурыз  орыс ақыны, драматургі С.В. Михалковтың туғанына 110 жыл (1913-2009) 

13 наурыз  орыс жазушысы, педагог А.С. Макаренконың туғанына 135 жыл (1888-1939)  

17 наурыз  орыс библиофилы Н.П. Смирнов-Сокольскийдің туғанына 125 жыл (1898-1962) 

17 наурыз  орыс жазушысы Б.Н. Полевойдың туғанына 115 жыл (1908-1981)  

17 наурыз  балет әртісі Р. Нуреевтің туғанына 85 жыл (1938-1993)  

21 наурыз  француз ғалымы Ж.Ж. Фурьенің туғанына 255 жыл (1768-1830)  

27 наурыз  орыс жазушысы, ақыны А. Яшиннің туғанына 110 жыл (1913-1968) 

28 наурыз  орыс жазушысы, публицисті, қоғам қайраткері М. Горькийдің туғанына 155 жыл 

(1868-1936) 

30 наурыз  голланд суретшісі В. Ван Гогтың туғанына 170 жыл (1853-1890)  

 

Сәуір 

1 сәуір  орыс композиторы С.В. Рахманиновтың туғанына 150 жыл (1873-1943) 

2 сәуір  кеңес жазушы, ақын М.С. Шагинянның туғанына 135 жыл (1888-1982) 

3 сәуір   американ жазушысы У. Ирвингтің туғанына 240 жыл (1783-1859) 

4 сәуір   ағылшын жазушысы М. Риддің туғанына 205 жыл (1818-1883) 

4 сәуір   актриса Э.А. Быстрицкаяның туғанына 95 жыл (1928-2019) 

6 сәуір   итальян суретшісі Рафаэльдің туғанына 540 жыл (1483-1520)  

9 сәуір   француз актері Ж.П. Бельмондоның туғанына 90 жыл (1933-2021)  

12 сәуір  испандық опера әншісі М. Кабельенің туғанына 90 жыл (1933-2018)  

12 сәуір  орыс драматургі, театр қайраткері А.Н. Островскийдің туғанына 200 жыл  

(1823-1886) 

13 сәуір  орыс ақыны Д. Бедныйдың туғанына 140 жыл (1883-1945) 

15 сәуір  орыс фантаст-жазушысы Б.Н. Стругацкийдің туғанына 90 жыл (1933-2012) 

23 сәуір  француз жазушысы М. Дрюонның туғанына 105 жыл (1918-2009) 

25 сәуір  актер Ю.В. Яковлевтің туғанына 95 жыл (1928-2013)  

30 сәуір  жазушы Я. Гашектің туғанына 140 жыл (1883-1923)  

 

Мамыр 

4 мамыр  суретші М.М. Шемякиннің туғанына 80 жыл (1943) 

5 мамыр  неміс қоғам қайраткері К. Маркстың туғанына 205 жыл (1818-1883) 

7 мамыр  неміс композиторы И. Брамстың туғанына 190 жыл (1833-1897) 

7 мамыр  орыс ақыны Н.А.Заболоцкийдің туғанына 120 жыл (1903-1958) 

7 мамыр  ақын, мемуаршы Дон Аминадоның туғанына 135 жыл (1888-1957)  

10 мамыр  француз актрисасы М. Владидің туғанына 85 жыл (1938) 

12 мамыр  орыс ақыны А.А.Вознесенскийдің туғанына 90 жыл (1933-2010)  

13 мамыр  композитор И.И. Шварцтың туғанына 100 жыл (1923-2009)  

17 мамыр  орыс суретшісі В.М. Васнецовтың туғанына 175 жыл (1848-1926) 

17 мамыр  француз жазушысы А. Барбюстың туғанына 150 жыл (1873-1935) 

18 мамыр  император ІІ Николайдың туғанына 155 жыл (1868-1918)  

18 мамыр  парсы ақыны О. Хайямның туғанына 975 жыл (1048-1131) 

22 мамыр  неміс композиторы Р. Вагнердің туғанына 210 жыл (1813-1883)  

22 мамыр  композитор Н.В. Богословскийдің туғанына 110 жыл (1913-2004)  

26 мамыр  орыс суретшісі М.С. Знаменскийдің туғанына 190 жыл (1833-1892)  

26 мамыр  орыс жазушысы Л.С. Петрушевскаяның туғанына 85 жыл (1938)  

26 мамыр  орыс драматургі А.Н. Арбузовтың туғанына 115 жыл (1908-1986) 
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27 мамыр  орыс ақыны, аудармашысы Е.А. Благининаның туғанына 120 жыл (1903-1989) 

27 мамыр  Санкт-Петербургтің құрылғанына 320 жыл (1703)  

28 мамыр  орыс жазушысы О.Д. Форштың туғанына 150 жыл (1873-1961) 

31 мамыр  актер Г.И. Бурковтың туғанына 90 жыл (1933-1990)  

 

Маусым 

1 маусым  орыс жазушысы, драматургі, сценарисі Б.А. Можаевтің туғанына 100 жыл  

(1923-1996) 

3 маусым орыс ғалымы, жаратылыстанушы К.А. Тимирязевтің туғанына 180 жыл  

(1843-1920) 

4 маусым  дирижер Е.А. Мравинскийдің туғанына 120 жыл (1903-1988) 

5 маусым  шотланд экономисі А. Смиттің туғанына 300 жыл (1723-1790)  

5 маусым  испан ақыны Ф.Г.  Лорканың туғанына 125 жыл (1898-1936) 

6 маусым композитор А.И. Хачатурянның туғанына 120 жыл (1903-1978) 

7 маусым  француз суретшісі Поль Гогеннің туғанына 175 жыл (1848-1903) 

10 маусым  композитор Т.Н. Хренниковтың туғанына 110 жыл (1913-2007) 

12 маусым  орыс ақыны М.Е. Кольцовтың туғанына 125 жыл (1898-1940)  

14 маусым  Латын Америка революционері Э. Че Гевараның туғанына 95 жыл (1928-1967) 

15 маусым  неміс композиторы Э. Григтің туғанына 180 жыл (1843-1907) 

17 маусым  орыс ақыны М. Светловтың туғанына 120 жыл (1903-1964) 

19 маусым  француз математигі және философы Блез Паскальдың туғанына 400 жыл  

(1623-1662) 

21 маусым  орыс жазушысы Ф.Ф. Гладковтың туғанына 140 жыл (1883-1958) 

21 маусым  Пакистанның саяси қайраткері Беназир Бхуттоның туғанына 70 жыл (1953-2007)  

22 маусым  неміс жазушысы Э.М. Ремарктің туғанына 125 жыл (1898-1970)  

25 маусым  фғылшын жазушысы Д. Оруэлдың туғанына 120 жыл (1903-1950)  

25 маусым  орыс ақыны И.И. Шкляревскийдің туғанына 85 жыл (1938-2021) 

28 маусым  кинорежиссер С.В. Бодровтың туғанына 75 жыл (1948) 

 

Шілде 

3 шілде  австриялық жазушы Ф. Кафканың туғанына 140 жыл (1883-1924)  

7 шілде  цирк әртісі В.Л. Дуровтың туғанына 160 жыл (1863-1934)  

8 шілде  актер А.В. Мягковтың туғанына 85 жыл (1938-2021) 

9 шілде  кинорежиссер Э.Г. Климовтың туғанына 90 жыл (1933-2003)  

9 шілде  акртиса Л.М. Ахеджакованың туғанына 85 жыл (1938)  

13 шілде  архитектор Н.Л. Бенуаның туғанына 210 жыл (1813-1898)  

13 шілде  актер М.И. Пуговкиннің туғанына 100 жыл (1923-2008) 

13 шілде  орыс жазушысы В.С. Пикульдің туғанына 95 жыл (1928-1990) 

14 шілде  американ жазушысы И. Стоунның туғанына 120 жыл (1903-1989) 

14 шілде  орыс ақыны Г.Р. Державиннің туғанына 280 жыл (1743-1816) 

14 шілде  швед кинорежиссері И. Бергманның туғанына 105 жыл (1918-2007) 

14 шілде  грузин жазушысы Н.Думбадзенің туғанына 95 жыл (1928-1984) 

15 шілде  голланд физигі Г. Лоренцтің туғанына 170 жыл (1853-1928) 

16 шілде  орыс ақыны А.Д. Дементьевтің туғанына 95 жыл (1928-2018) 

18 шілде  орыс ақыны Е.А. Евтушенконың туғанына 90 жыл (1933-2017) 

19 шілде  орыс ақыны В.В. Маяковскийдің туғанына 130 жыл (1893-1930) 

21 шілде  грузин әншісі Н. Брегвадзенің туғанына 85 жыл (1938) 

24 шілде  француз композиторы Ш. Аданның туғанына 220 жыл (1803-1856)  

24 шілде  орыс жазушысы Н.Г. Чернышевскийдің туғанына 195 жыл (1828-1889) 

27 шілде  орыс жазушысы, публицист В.Г. Короленконың туғанына 170 жыл (1853-1921) 

28 шілде  актер және режиссер В.П. Басовтың туғанына 100 жыл (1923-1987)  

28 шілде  орыс жазушысы В.Д. Дудинцевтің туғанына 105 жыл (1918-1998)  

30 шілде  ағылшын жазушысы Э. Бронтенің туғанына 205 жыл (1818-11848)  

 

Тамыз 

5 тамыз  орыс ақыны В.И. Лебедев-Кумачтың туғанына 125 жыл (1898-1949) 

12 тамыз  баспагер И.Н. Гранаттың туғанына 160 жыл (1863-1941)  
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17 тамыз  актриса В. Холоднаяның туғанына 130 жыл (1893-1919)  

17 тамыз  ақын А.А. Дельвигтің туғанына 225 жыл (1798-1831)  

20 тамыз орыс жазушысы В.А. Соллогубтың туғанына 210 жыл (1813-1882) 

21 тамыз драматург В.С. Розовтың туғанына 110 жыл (1913-2004) 

21 тамыз  Суворов әскери училищелерінің құрылғанына 80 жыл (1943)  

22 тамыз  жазушы Л. Пантелеевтің туғанына 115 жыл (1908-1987)  

23 тамыз Курс шайқасының аяқталғанына 80 жыл (1943)  

26 тамыз  француз химигі А.Л. Лавуазьенің туғанына 280 жыл (1743-1794)  

26 тамыз  орыс жазушысы А.Б. Чаковскийдің туғанына 110 жыл (1913-1994) 

28 тамыз  актриса Н.Г. Гундареваның туғанына 75 жыл (1948-2005) 

31 тамыз  библиограф И.А. Бычковтың туғанына 165 жыл (1858-1944) 

 

Қыркүйек 

3 қыркүйек  молдаван жазушысы И. Друцэнің туғанына 95 жыл (1928) 

4 қыркүйек  ғалым Әл-Брунидің туғанына 1050 жыл (973-1048) 

4 қыркүйек  француз жазушысы Ф. Шатобрианның туғанына 255 жыл (1768-1848) 

4 қыркүйек «Всемирная литература» баспасының құрылғанына 105 жыл (1918) 

6 қыркүйек  дирижер Е.Ф. Светлановтың туғанына 95 жыл (1928-2002) 

7 қыркүйек  орыс жазушы, ақын Э. Асадовтың туғанына 100 жыл (1923-2004) 

8 қыркүйек  дагестан ақыны Р. Гамзатовтың туғанына 100 жыл (1923-2003) 

9 қыркүйек  орыс жазушысы Л.Н. Толстойдың туғанына 195 жыл (1828-1910) 

9 қыркүйек  орыс ақыны, аудармашы Б.В. Заходердің туғанына 105 жыл (1918-2000) 

10 қыркүйек  актер И.М. Костолевскийдің туғанына 75 жыл (1948) 

11 қыркүйек орыс жазушысы Г.Я. Баклановтың туғанына 100 жыл (1923-2009) 

12 қыркүйек  актриса Т.В. Доронинаның туғанына 90 жыл (1933) 

23 қыркүйек  француз актрисасы Р. Шнайдердің туғанына 85 жыл (1938-1982) 

25 қыркүйек  актриса Л.Н. Федосеева-Шукшинаның туғанына 85 жыл (1938) 

26 қыркүйек  ағылшын-американ ақыны Т. Элиоттың туғанына 135 жыл (1888-1965) 

26 қыркүйек  американ композиторы Д. Гершвиннің туғанына 125 жыл (1898-1937) 

27 қыркүйек  француз жазушысы П. Мерименің туғанына 220 жыл (1803-1870) 

28 қыркүйек  әдебиеттанушы И.Л. Андронниковтың туғанына 115 жыл (1908-1990) 

29 қыркүйек  поляк кәсіподақ қайраткері Л. Валенсаның туғанына 80 жыл (1943) 

30 қыркүйек  скрипкашы Д.Ф. Ойстрахтың туғанына 115 жыл (1908-1974) 

 

Қазан 

3 қазан  орыс жазушысы И.С.Шмелевтің туғанына 150 жыл (1873-1950) 

3 қазан   жазушы В.Я. Шишковтың туғанына 150 жыл (1873-1945) 

5 қазан  француз философы Д. Дидроның туғанына 310 жыл (1713-1784) 

5 қазан  актриса И.М. Чурикованың туғанына 80 жыл (1943) 

8 қазан  орыс жазушысы И.С. Аксаковтың туғанына 200 жыл (1823-1886) 

8 қазан  кітаптанушы О.С. Чубарьянның туғанына 115 жыл (1908-1976) 

10 қазан  итальян композиторы Д. Вердидің туғанына 210 жыл (1813-1901) 

13 қазан  театр режиссері М.А. Захаровтың туғанына 90 жыл (1933-2019)  

14 қазан  жазушы В.П. Крапивиннің туғанына 85 жыл (1938-2020) 

16 қазан  американ драматургі Ю.О. Нилдың туғанына 135 жыл (1888-1953)  

19 қазан  жазушы М.А. Осоргиннің туғанына 145 жыл (1878-1942) 

19 қазан  орыс ақыны, драматургі А. Галичтің туғанына 105 жыл (1918-1977)  

21 қазан  швед химигі А. Нобельдің туғанына 190 жыл (1833-1896)  

21 қазан  кітаптанушы, өлкетанушы Н.В. Здобновтың туғанына 135 жыл (1888-1942)  

22 қазан  орыс ақыны Н.К. Доризоның туғанына 100 жыл (1923-2011) 

22 қазан  француз актрисасы К. Деневтің туғанына 80 жыл (1943) 

24 қазан  жазушы И.А. Гоффтың туғанына 95 жыл (1928-1991)  

24 қазан  орыс жазушысы, драматург, эссеист В.В. Ерофеевтің туғанына 85 жыл  

(1938-1990)  

25 қазан  француз композиторы Ж. Бизенің туғанына 185 жыл (1838-1875)  

25 қазан  орыс жазушысы, публицист Г.И. Успенскийдің туғанына 180 жыл (1843-1902) 

25 қазан  орыс драматургі А.И. Гельманның туғанына 90 жыл (1933)  
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26 қазан  Москва көркем театрының (МХАТ) ашылғанына 125 жыл (1898)  

27 қазан  теңіз жүзуші Д. Куктің туғанына 295 жыл (1728-1779)  

27 қазан  американ қоғам қайраткері Т. Рузвельттің туғанына 165 жыл (1858-1919) 

28 қазан  ағылшын жазушысы И. Воның туған 120 жыл (1903-1966) 

 

Қараша 

5 қараша  скульптор М.М. Антокольскийдің туғанына 180 жыл (1843-1902) 

5 қараша  орыс жазушысы М.П. Арцыбашевтың туғанына 145 жыл (1878-1927) 

5 қараша  суретші К.С. Петров-Водкиннің туғанына 145 жыл (1878-1939)  

5 қараша  ағылшын актрисасы В. Лидің туғанына 110 жыл (1913-1967)  

5 қараша  француз әншісі Д. Дассеннің туғанына 85 жыл (1938-1980)  

7 қараша  француз жазушысы А. Камюдің туғанына 110 жыл (1913-1960)  

9 қараша орыс жазушысы И.С. Тургеневтің туғанына 205 жыл (1818-1883)  

10 қараша  швейцар дәрігері және алхимигі Т. Парацельстің туғанына 530 жыл (1493-1541)  

10 қараша  авиаконструктор А.Н. Туполевтің туғанына 135 жыл (1888-1972) 

12 қараша орыс композиторы А.П. Бородиннің туғанына 190 жыл (1833-1887) 

14 қараша  принц Чарльз Уэльскийдің туғанына 75 жыл (1948) 

17 қараша  орыс актері М.С. Щепкиннің туғанына 235 жыл (1788-1863)  

19 қараша  орыс жазушысы Б.П. Екимовтың туғанына 85 жыл (1938)  

20 қараша  тарихшы және библиограф Н.П. Барсуковтың туғанына 185 жыл (1838-1906)  

20 қараша  актер А.В. Батталовтың туғанына 95 жыл (1928-2017)  

21 қараша  актер М.А. Глузскийдің туғанына 105 жыл (1918-2001)  

23 қараша  әскери басшы Р.Я. Малиновскийдің туғанына 125 жыл (1908-1967) 

23 қараша  орыс балалар жазушысы Н.Н. Носовтың туғанына 115 жыл (1908-1976) 

24 қараша  ағылшын жазушысы Л. Стреннің туғанына 310 жыл (1713-1768) 

24 қараша  орыс жазушысы С.П. Злобиннің туғанына 120 жыл (1903-1965) 

27 қараша  әнші, композитор Б.Б. Гребенщиковтың туғанына 70 жыл (1953)  

30 қараша  жазушы В.Ю. Драгунскийдің туғанына 110 жыл (1913-1972) 

 

Желтоқсан 

1 желтоқсан  актер М.И. Царевтің туғанына 120 жыл (1903-1987) 

2 желтоқсан  грек опера әншісі М. Калластың туғанына 100 жыл (1923-1977) 

3 желтоқсан  жазушы О.Н. Писаржевскийдің туғанына 115 жыл (1908-1964) 

4 желтоқсан  балалар жазушысы Л. Лагиннің туғанына 120 жыл (1903-1979) 

5 желтоқсан  жазушы В.Ф. Тендряковтың туғанына 100 жыл (1923-1984) 

5 желтоқсан  орыс ақыны Ф.И. Тютчевтің туғанына 220 жыл (1803-1873) 

6 желтоқсан  орыс ақыны Н.П. Огаревтің туғанына 210  жыл (1813-1877) 

6 желтоқсан  орыс жазушысы С.П. Залыгиннің туғанына 110 жыл (1913-2000) 

6 желтоқсан орыс жазушысы Г. Газдановтың туғанына 120 жыл (1903-1971) 

8 желтоқсан  орыс ақыны, журналист В.А. Гиляровскийдің туға нына 170 жыл (1853-1935) 

10 желтоқсан  дирижер Ю.Х.Темиркановтың туғанына 85 жыл (1938) 

10 желтоқсан  жалпы адам құқығы Декларациясының қабылданғанына 75 жыл (1948) 

11 желтоқсан  француз актері Ж. Маренің туғанына 110 жыл (1913-1998) 

11 желтоқсан  жазушы А.И. Солженицинның туғанына 105 жыл (1918-2008) 

11 желтоқсан  француз композиторы Г. Берлиоздың туғанына 220 жыл (1803-1869) 

12 желтоқсан  қырғыз жазушысы Ч. Айтматовтың туғанына 95 жыл (1928-2008) 

12 желтоқсан  норвег Э. Мунктің туғанына 160 жыл (1863-1944) 

12 желтоқсан  актер және режиссер Л.Ф. Быковтың туғанына 95 жыл (1928-1979) 

13 желтоқсан  орыс ақыны В.Я. Брюсовтың туғанына 150 жыл (1873-1924) 

13 желтоқсан  жазушы Е.П. Петровтың туғанына 120 жыл (1903-1942) 

13 желтоқсан  актер Р.Я. Пляттың туғанына 115 жыл (1908-1989) 

15 желтоқсан  кинорежиссер Ю.Я. Райзманның туғанына 120 жыл (1903-1994) 

15 желтоқсан  балалар жазушысы Я.Л. Акимның туғанына 100 жыл (1923-2013) 

17 желтоқсан  американ жазушысы Э.Колдуэллдің туғанына 120 жыл (1903-1987) 

17 желтоқсан  актер Л.С. Броневойдың туғанына 95 жыл (1928-2017) 

19 желтоқсан  актриса және режиссер Г.Б.  Волчектің туғанына 90 жыл (1933-2019) 

19 желтоқсан  орыс ақыны Н.И. Тряпкиннің туғанына 105 жыл (1918-1999) 
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22 желтоқсан  итальян композиторы Д. Пуччинидің туғанына 165 жыл (1858-1924)  

23 желтоқсан  орыс жазушысы В.А. Курочкиннің туғанына 100 жыл (1923-1976)  

23 желтоқсан  Жапония императоры Акихитоның туғанына 90 жыл (1933)  

23 желтоқсан  театр қайраткері В.И. Немирович-Данченконың туғанына 165 жыл (1858-1943) 

24 желтоқсан  поляк ақыны А. Мицкевичтің туғанына 225 жыл (1798-1855)  

24 желтоқсан  ағылшын физигі Д. Джоульдің туғанына 205 жыл (1818-1889) 

26 желтоқсан  Қытай саяси және мемлекет қайраткері М. Цзэдунның туғанына 130 жыл  

(1893-1976)  

27 желтоқсан  француз актері Ж. Депардьенің туғанына 75 жыл (1948)  

 

 

Халықаралық мерекелер және бүкіләлемдік күндердің тізімі 

 

Қаңтар 

4 қаңтар           Халықаралық Брайль күні 

7 қаңтар Рождество Христово 

24 қаңтар  Халықаралық білім күні 

25 қаңтар Татьяна күні, студенттер мерекесі 

26 қаңтар Халықаралық кеденшілер күні  

27 қаңтар Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күні  

 

Ақпан 

2 ақпан              Бүкіләлемдік сулы-батпақты жерлер күні  

4 ақпан  Дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні 

10 ақпан А. С. Пушкинді еске алу күні  

11 ақпан Бүкіләлемдік науқас күні 

13 ақпан Халықаралық радио күні 

20 ақпан Масленица (ақпанның 20-нан 26-на дейін) 

21 ақпан Халықаралық ана тілі күні 

 

Наурыз 

1 наурыз Бүкіләлемдік азаматтық қорғаныс күні 

3 наурыз Бүкіләлемдік жазушы күні 

8 наурыз Халықаралық әйелдер  күні 

15 наурыз Бүкіләлемдік тұтынушылар құқығын қорғау күні  

21 наурыз Бүкіләлемдік поэзия күні 

22 наурыз Бүкіләлемдік су күні   

23 наурыз Бүкіләлемдік метеорология 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 

2 сәуір  Халықаралық балалар кітабы күні 

2 сәуір   Дүниежүзілік аутизм мәселесі туралы ақпарат тарату күні  

7 сәуір     Бүкіләлемдік денсаулық сақтау күні  

11 сәуір Халықаралық фашистік концлагерь тұтқындарын азат ету  күні  

12 сәуір    Бүкіләлемдік авиация және ғарышкерлер күні 

18 сәуір    Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні  

22 сәуір     Халықаралық Жер күні  

23 сәуір     Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні  

24 сәуір    Халықаралық жастар ынтымақтастығы күні  

26 сәуір Чернобыль апатын еске алудың халықаралық күні 

28 сәуір Бүкіләлемдік еңбек қорғау күні  

29 сәуір   Халықаралық би күні  

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
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30 сәуір    Бүкіләлемдік бауырластық қалалар күні (сәуірдің соңғы жексенбісі) 

 

Мамыр 

3 мамыр          Бүкіләлемдік баспасөз бостандығы күні  

3 мамыр Күн күні 

8 мамыр Бүкіләлемдік Қызыл Крест және Қызыл жарты ай күні  

9 мамыр Жеңіс күні   

12 мамыр Дүниежүзілік медбикелер күні                                 

15 мамыр       Халықаралық отбасы күні  

18 мамыр Халықаралық мұражайлар күні 

21 мамыр      Бүкілдүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандылық күні 
22 мамыр Халықаралық биологиялық әртүрлілік күні  

24 мамыр      Славян жазбалары мен мәдениетінің күні   

27 мамыр Жалпы Ресейлік кітапханалар күні   

31 мамыр       Халықаралық темекісіз өмір сүру күні  

 

Маусым 

1 маусым       Халықаралық балаларды қорғау күні  

1 маусым Дүниежүзілік ата-аналар күні 

5 маусым Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні  

6 маусым       Пушкинді еске алу күн  

12 маусым Ресейдің тәуелсіздігі туралы Декларацияны қабылдау күні (РФ мемл. мер.)  

14 маусым   Бүкіләлемдік донор күні 

17 маусым Бүкіләлемдік шөлге айналдыру және құрғақшылыққа қарсы күрес  

23 маусым Халықаралық Олимпия күні   

25 маусым Жастар күні (маусымның соңғы жексенбісі) 

26 маусым Халықаралық нашақорлық және есірткі саудасына қарсы күрес күні 

27 маусым Бүкіләлемдік балық аулау күні 

 

Шілде 

1шілде      Халықаралық кооперативтер күні (маусымның бірінші сенбісі) 

11 шілде Бүкіләлемдік тұрғын халықтар күні  

20 шілде   Халықаралық шахмат күні 

 

Тамыз 

6 тамыз Бүкіләлемдік ядролық қаруға қарсы күрес күні 

9 тамыз    Бүкіләлемдік байырғы халықтар күні  

12 тамыз Халықаралық жастар күні 

15 тамыз В. Цойды еске алу күні  

19 тамыз  Дүниежүзілік гуманитарлық көмек күні 

23 тамыз Құл сату құрбандарын еске алу және құлдықты жоюдың халықаралық күні 

29 тамыз  Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні 

Қыркүйек 

5 қыркүйек  Халықаралық қайырымдылық күні 

7 қыркүйек  Халықаралық таза ауа күні 

8 қыркүйек Халықаралық сауаттылық күні  

9 қыркүйек      Бүкіләлемдік сұлулық күні  

21 қыркүйек   Халықаралық бейбітшілік күні  

23 қыркүйек  Халықаралық ымдау тілдері күні 

24 қыркүйек   Халықаралық саңыраулардың күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі) 

27 қыркүйек   Туризм күні 

 

Қазан 

1 қазан     Халықаралық қарттар күні 

1 қазан  Халықаралық музыка күні 

2 қазан       Халықаралық дәрігерлер күні (қазанның бірінші дүйсенбесі) 
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2 қазан   Бүкіләлемдік сәулетшілер күні (қазанның бірінші дүйсенбесі) 

4 қазан   Бүкіләлемдік жануарлар күні 

5 қазан    Халықаралық мұғалімдер күні   

9 қазан   Бүкіләлемдік пошта күні 

10 қазан  Дүниежүзілік психикалық денсаулық күні 

14 қазан Бүкіләлемдік стандарттау күні 

15 қазан Бүкіләлемдік ауыл әйелдерінің күні  

16 қазан  Дүниежүзілік азық-түлік күні 

23 қазан      Мектеп кітапханаларының халықаралық күні (қазанның төртінші дүйсенбісі) 

24 қазан Халықаралық БҰҰ күні  

 

Қараша 

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 күні 

16 қараша Халықаралық темекіден тарту күні (қарашаның үшінші бейсенбісі) 

20 қараша       Бүкіләлемдік балалар күні  

21 қараша Бүкіләлемдік телевизия күні  

21 қараша    Бүкіләлемдік сәлемдесу күні  

25 қараша    Халықаралық әйелдерге жасалатын зорлық-зомбылыққа қарсы күрес күні                

26 қараша Бүкіләлемдік ақпарат күні  

26 қараша Ана күні (қарашаның соңғы жексенбісі, Ресей)  

 

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  

28 желтоқсан Халықаралық кино күні   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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