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АЛҒЫ СӚЗ
"Павлодар облысында 2009 жылы аталып ӛтiлетiн және еске алынатын
кҥндер" кҥнтiзбегi оқырман қауымды Павлодар ӛңiрiнде болған маңызды
тарихи және соңғы жылдары болған оқиғалармен таныстыру мақсатында
қазақ және орыс тiлдерiнде жасалған анықтамалық-библиографиялық
кӛрсеткiштi ҧсынады.
Кӛрсеткiште әдебиеттер тiзiмi, биографиялық анықтама тҥрiнде
берiлген атақты жерлестерiмiз туралы мәлiметтер кӛрсетiлген. Мемлекеттік
және кәсіби арнайы мерекелер тізімі мен ТМД елдерінде аталып ӛтілетін
және еске алынатын кҥндер де кҥнтізбегі кірген. Кҥнтiзбек әдебиеттердi
толық есепке алу мiндетiн кӛздемейдi.
Кӛрсеткiш бiрнеше бӛлiмдерден тҧрады.
Әдебиеттер тiзiмiнде
алдымен кiтаптар кейiн мерзiмдi басылымдар кӛрсетiлiп, iшiнде алфавит
бойынша
орналасқан.
Анықтамасы
берiлген
мерейтой
кҥндер
жҧлдызшалармен белгiленген.
Керектi мәлiметтер мен аталып ӛтiлетiн кҥндердi және материалдарды
iздестiрiп, анықтау жҧмысында С.Торайғыров атындағы облыстық
кiтапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты мен кiтап қоры
пайдаланылды.
Қҧрастырушылар осы қҧралда берiлген әдебиеттер тiзiмiмен шектеулi
болмай, кӛрсеткiш жарыққа шыққаннан кейiн кiрмей қалған мерзiмдi
басылымдар бетiнде шыққан материалдар және әдебиеттермен, жалпы жарық
кӛрген жаңа мәлiметтермен танысуға болатынын айтады.
Кӛрсеткiш кiтапхана мен мәдени-ағарту мекемелерiне, мҧғалiмдерге,
студенттерге, ғылыми, бҧқаралық-ақпарат қызметкерлерiне және ӛлкетану
материалдарымен танысқысы келетiн барша оқырман қауымға арналған.
Кӛрсеткiш туралы пiкiрлерiңiзбен тiлектерiңiздi мына мекен-жайға
жiберулерiңiздi сҧраймыз:
637000 Павлодар қаласы
Академик Сәтбаев кӛшесi, 104
С.Торайғыров атындағы облыстық
кiтапхананың ақпараттықбиблиография бӛлiмi
http: www.pavlodarounb.kz
e - mail: library @eksi.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2009 ЖЫЛЫ АТАЛЫП
ӚТIЛЕТIН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҤНДЕРДIҢ
ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӚРСЕТКIШI
ҚАҢТАР
4 қаңтар - Журналист Т.Коңыровтың туғанына 70 жыл (1939) *
11 қаңтар - Акын - импровизатор Қ.Нығымановтың туғанына
85 жыл (1924-1980)
11 қаңтар - Суретшi Ғ.Н.Қаржасовтың туғанына 55 жыл (1954)*
12 қаңтар - Ғалым М.Г.Исаеваның туғанына 80 жыл (1929)
15 қаңтар - Социалистiк Еңбек Ерi С.Т.Темiрбаевтың туғанына
100 жыл (1909)
16 қаңтар - Орыс ғалымы, Баянауылды зерттеушi П.Л.Драверттiң
туғанына 130 жыл (1879-1945)
19 қаңтар - Ақын Р.Пфлюгтiң туғанына 90 жыл (1919)
22 қаңтар - ҚазКСР еңбек сіңірген мҧғлімі В.И.Щербинконың туғанына
(1924)
24 қаңтар - Ғалым Р.А.Борукаевтың туғанына 110 жыл (1899-1967)
26 қаңтар - Актриса Ш.Байғабылованың туғанына 60 жыл (1949)*
27 қаңтар - Ақын П.Н.Гусевтiң туғанына 80 жыл (1929)
29 қаңтар - Ақын Б.Әбдiқадыровтың туғанына 85 жыл (1924)
АҚПАН
2 ақпан - Павлодар облысын зерттеген немiс ғалымы А.Э.Бремнiң
туғанына 180 жыл (1829-1884)
8 ақпан - қалалық сауықтыру орталығының қҧрылғанына 10 жыл (1999)
13 ақпан - Кино шеберi және сценарист, КСРО кинемотографистер
Одағының мҥшесi Қ.С.Сирановтың туғанына 95 жыл
(1914-1976)
15 ақпан - Кинорежиссер, актер Ш.Аймановтың туғанына 95 жыл *
(1914-1970)
15 ақпан - Ғалым АЛ.Цефтың туғанына 105 жыл (1904-1971)
15 ақпан - "Сарыарка самалы" газетiнiң жарыққа шыққанына *
80 жыл (1929)
21 ақпан - График-суретшi В.М.Приходьконың туғанына 60 жыл
(1949)
22 ақпан - Журналист, ақын А.Б.Қанидiң туғанына 55 жыл (1954)*
23 ақпан – Техника ғылымдарының докторы, ғалым М.М.Жасымовтың
туғанына 70 жыл (1939)
25 ақпан - Қоғам қайраткер, ғалым М.С.Терениктiң туғанына
80 жыл (1929)
НАУРЫЗ

8 наурыз - Фото-журналист В.Н.Бугаевтың туғанына 55 жыл (1954)
13 наурыз - Архитектор Г.В.Гальченконың туғанына 80 жыл (1929)
14 наурыз - Ғалым-биолог Е.Ш.Шахановтың туғанына 65 жыл
(1944) *
16 наурыз – Ҧлы Отан соғысының ардагері, Даңқ орденінің толық кавалері
П.П.Больботтың туғанына 85 жыл (1924)
СӘУIР
1 сәуiр - Революциялық қайраткер Е.Д.Малаховтың туғанына
110 жыл (1899-1921)
10 сәуiр - Ғалым С.Елубаевтың туғанына 85 жыл (1924)*
12 сәуiр - Ғалым Қ.И.Сәтпаевтың туғанына 110 жыл (1899-1964)*
18 сәуiр - "Большевистский путь" газетiнiң аты "Павлодарская
правда" болып ӛзгергенiне 55 жыл (1954)
20 сәуiр - Ғалым Г.Г.Берестовскийдiң туғанына 100 жыл
(1909-1988)*
20 сәуiр - Павлодар жерiнде тыңның игере басталғанына 55 жыл (1954)
21 сәуiр - Ғалым, ӛлкетанушы С.Жақсыбаевтың туғанына 75 жыл (1934)*
25 сәуiр - Суретшi - монументалист А.И.Бибиннiң туғанына 70 жыл (1939)
29 сәуiр - Ғалым М.Р.Танашеваның туғанына 70 жыл (1939)*
МАМЫР
4 мамыр - Кеңес Одағының батыры И.В.Кутурганың туғанына 85 жыл
(1924)*
4 мамыр - Жазушы және драматург С.Х.Сҧбханбердиннiң туғанына 95 жыл
(1914-1986)*
5 мамыр - Журналист З.Суворованың туғанына 65 жыл (1944)
10 мамыр - Ғалым А.Х.Марғҧланның туғанына 105 жыл * (1904-1985)
12 мамыр – Ҧлы Отан соғысының ардагері, Даңқ орденінің толық кавалері
Г.У.Ткачевтың туғанына 95жыл (1914-1985)
13 мамыр - Ардагерлер ҥйі ашылғанына 5 жыл (2004)-----------------------14 мамыр - Суретшi А.Егiмбаевтың туғанына 55 жыл (1954)
19 мамыр - Ақын Л.Г.Гаврикованың туғанына 60 жыл (1949)
23 мамыр - Ғалым К.А.Ақышевтың туғанына 85 жыл (1924-2003) *
24 мамыр - Ақын С.Дӛнентаевтың туғанына 115 жыл (1894-1933) *
29 мамыр - Баянауыл ауданы жерiндегi жабайы жануарларды қорғау
Мемлекеттiк қорығының қҧрылғанына 30 жыл (1979)
31 мамыр - Каз КСР-нiң Еңбек сiңiрген кеңшiсi, Социалистiк Еңбек Ерi
С.П Куржейдiң туғанына 85 жыл (1924)
Мамыр - Екібастҧз Қ.И.Сатпаев атындағы инженерлік-техникалық
институттың ашылғанына 15 жыл (1994)
МАУСЫМ
5 маусым - Актриса Ф.А.Миронованың туғанына 85 жыл (1924)
14 маусым - Актриса Ж.Чайкинаның туғанына 55 жыл (1954)*

15 маусым - Актриса К.А.Вольскаяның туғанына 100 жыл (1909)
30 маусым – Павлодарлық ТЭЦ-1 қолданысқа берілгеніне 45 жыл (1964)
маусым - Облыстық мамандандырылған кадет мектеп-интернатының
ашылғанына 10 жыл (1999)
маусым - Алғашқы рет облыстық ақындар мен жазушылар слетiнiң
болғанына 70 жыл (1939)
маусым - Павлодар мен Мәскеу арасында әуежайлық жолаушылар
байланысының ашылғанына 60 жыл (1949)
ШIЛДЕ
1 шiлде - Павлодар музыкалық колледжiнiң ашылғанына 45 жыл
(1949)*
4 шiлде - Журналист және жазушы Л.И.Устюжаниновтың туғанына 85 жыл
(1924)
6 шілде - Социолистік еңбек ері М.И.Трусовтың туғанына 80 жыл (19291998)
8 шiлде - Журналист және ақын Ж.Садықовтың туғанына 60 жыл (1949)
12 шiлде - Журналист, Қазақстан журналистер Одағының мҥшесi
Ж.Тҧрғанбековтың туғанына 60 лет (1949-1997)
20 шiлде - Композитор А.В.Бычковтың туғанына 80 жыл (1929-1998)*
22 шілде - Қан қҧю орталығының қҧрылғанына 45 жыл (1964)
ТАМЫЗ
4 тамыз - Фотограф-ӛлкетанушы Л.Д.Багаевтың туғанына 80 жыл
(1929-1989)
11 тамыз - Орыс сiбiр жазушысы мен суретшiсi А.Сорокиннiң
туғанына 125 жыл (1884-1928)*
11 августа - Машина жасау колледжінің ашылғанына 35 жыл (1974)
12 тамыз - Немiс ғалымы, Павлодар ӛңiрiн зерттеушi И.Г.Гмелиннiң
туғанына 300 жыл (1709-1755)
20 тамыз - Журналист және ақын Қ.Смағҧлдың туғанына 70 жыл (1939) *
ҚЫРКҤЙЕК
1 сентября - ЖҚТБ-мен кҥрес пен емдеу облыстық орталығының
ҧйымдасқанына 20 жыл (1989)
4 қыркҥйек - Павлодар №1 музыкалық мектебiне Қҧрманғазының есiмi
берiлгенiне 50 жыл (1959)
4 қыркҥйек - Облыстық драма театрына А.П.Чеховтың есiмi берiлгенiне
50 жыл (1959)
4 қыркҥйек - Облыстық тарихи-ӛлкетану мҧражайы
Г.Н.Потаниннiң есiмiмен атанғанына 50 жыл (1959)
4 қыркҥйек – КСРО батыры А.Н.Елгиннің туғанына 110 жыл (1899-1944)
5 қыркҥйек - Фотограф-ӛлкетанушы, ӛлкетану мҧражайының негiзiн
қалаған Д.П.Багаевтың 125 жыл (1884-1968) *
7 қыркҥйек - Актер және музыкант Р.Б.Омаровтың* туғанына 90 жыл

(1919)
10 қыркҥйек - Ақын Н.Юсуповтың туғанына 70 жыл (1939)
14 қыркҥйек - Немiс ғалымы, Павлодар ӛңiрiн зерттеушi А.Гумбольдтың
туғанына 240 жыл (1769-1859)
18 қыркҥйек - Педагог, жазушы А.В.Некрасовтың туғанына 110 жыл
(1899 -1972)
21 қыркҥйек - Ғалым Х.А.Арғынбаевтың туғанына 85 жыл (1924-1998)*
26 қыркҥйек - Павлодар кӛркем мҧражайының қҧрылғанына 45 жыл
(1964) *
ҚАЗАН
1 қазан - Ғалым, қоғам қайраткерi Ж.А.Ахметовтың туғанына
90 жыл (1919)*
4 қазан - Ғалым Б.Кенжебаевтың туғанына 105 жыл (1904-1987)
5 қазан - Ғалым И.Г.Гуславскийдiң туғанына 80 жыл (1929)
10 қазан - Ғалым А.К.Каюповтың туғанына 95 жыл (1914-1993)
12 қазан - Жауынгер, полковник Ә.Баймолдиннiң туғанына * 100 жыл
(1909-1944)
13 қазан - Ғалым К.М.Мҧқановтың туғанына 80 жыл (1929-1996) *
16 қазан - Май ауданының қҧрылғанына 70 жыл (1939)*
19 қазан - Ақын Т.В.Окольничьяның туғанына 60 жыл (1949)
20 қазан - Ақын Н.Ваккердiң туғанына 90 жыл (1919)
21 қазан - Журналист Д.Б.Қарашашеваның туғанына 60 жыл (1949) *
23 қазан - Кафедралды Благовещенск шiркеуiнiң ашылғанына және
Павлодар қаласында Бас мешiттiтке алғашқы рет тас қаланғанына
10 жыл (1999)
қазан - Б.Ахметов атындағы Павлодар педколледжiнiң ашылғанына
80 жыл (1929)*
қазан - Павлодар алюминий зауытының бірінші кезегінің қосылғанына
45 жыл (1964).
ҚАРАША
4 қараша - Қазақ әншiсi С.А.Әбусейiтовтың туғанына 80 жыл (1929-1992)*
5 қараша - Жазушы-этнограф А.Е.Новоселовтiң туғанына 125 жыл
(1884-1918)*
6 қараша - Суретшi Н.Нҧрмҧхамедовтың туғанына 85 жыл (1924-1986)*
7 қараша - Ақын М.Жаманбалиновтың туғанына 85 жыл (1924)*
14 қараша - Немiс ғалымы, Павлодар ӛңiрiн зерттеушi А.Гумбольдттың
туғанына 240 жыл (1769-1859)
19 қараша - Жазушы, аудармашы және журналист М.Д.Балыкиннiң
туғанына 85 жыл (1924)
25 қараша - Суретшi А.В.Гулиннiң туғанына 60 жыл (1949)
29 қараша - Кеңес Одағының батыры Қ.Камзиннiң туғанына (1919-1944)
90 жыл*
30 қараша - Ғалым Л.К.Жаналинаның туғанына 65 жыл (1944)
Қараша - Павлодардағы Байланыс ҥйінің ашылғанына 45 жыл (1964)

ЖЕЛТОҚСАН
2 желтоқсан - Журналист, ақын, мҧғалiм С.Баязитовтың туғанына 65 жыл
(1944)*
5 желтоқсан - Ғалым Ж.Жиенбаевтың туғанына 95 жыл (1914-1978)*
13 желтоқсан - Ғалым Е.Ғ.Жақышевтың туғанына 75 жыл (1934-2000)*
13 желтоқсан – Павлодарда Кеме жасайтын және кеме жӛндейтін
заводының ашылғанына 110 жыл (1899)
20 желтоқсан - Актер, Қаз.ҚСР Еңбек сiңiрген артисi Ж.Тҧрсыновтың
туғанына 95 жыл (1914)*
23 желтоқсан - Ақын П.Васильевтiң туғанына 100 жыл (1909-1937)*
25 желтоқсан - Ертiс №1 кӛмiр кенiнiң iске кiргенiне 55 лет (1954)
28 желтоқсан - Ғалым Н.Қ.Демесiнованың туғанына 80 жыл (1929)*

АЙЫ МЕН КҤНI БЕЛГIСIЗ КҤНДЕР ТIЗIМI
Олжабай батырдың туғанына 300 жыл (1709-1783)*
Шоң Едiге бидiң туғанына 255 жыл (1754-1886)*
Қоғам қайраткерi, этнограф және фольклорист М.Шормановтың туғанына
190 жыл (1819-1884)*
Орыс тарихшысы, Павлодар ӛңiрiн зерттеген ғалым Ф.Н.Усовтың туғанына
170 жыл (1839-1888)
Екiбастҧз кӛмiр кендерiн алғаш рет ашқандардың бiрi Қ.Пшембаевтың
туғанына 165 жыл (1844-1932)
Әншi және халық ақыны Қ.Әлсейiтовтың туғанына 120 жыл (1884-1933)*
Мемлекет және қоғам қайраткерi Г.Е.Евдокимовтың туғанына 125 жыл
(1884-1936)
Жазушы Ж.Аймауытовтың туғанына 120 жыл (1899-1931) *
Ақын-импровизатор Т.Арғынбаевтың туғанына 120 жыл (1889-1940)*
ҚазҚСР Еңбек сiңiрген әртiсi, әншi Ж.Тоғандықовтың туғанына 120 жыл
(1889-1978)*
Мемлекет және қоғам қайраткерi М.С.Саматовтың туғанына 115 жыл
(1894-1938)
Павлодар ӛңiрiндегi алғашқы қазақ дәрiгер А.Сейiтовтың туғанына
115 жыл (1894-1937)*
Қоғам қайраткерi Н.Тiлеубердиннiң туғанына 115 жыл (1894-1971)
Кеңес Одағының батыры И.В.Бабиннiң туғанына 110 жыл (1899-1944) *
Қоғам және мемлекет қайраткерi Ш.Тәукехановтың туғанына 105 жыл
(1904-1968)
Педагог, скрипкашы, Чайковский атындағы Павлодар музыкалық колледждiң
алғашқы директоры Г.Э.Кромердiң туғанына 105 жыл (1904-1982)
Даңқ орденiнiң толық кавалерi С.Рубаевтың туғанына 90 жыл (1919-1945)
Славгород-Қҧлынды-Павлодар темiр жолының эксплуатацияға енгенiне

85 жыл (1924).
Лебяжье ауданының қҧрылғанына 70 жыл (1939)
Успенка аудандық балалар кiтапханасының ашылғанына 55 жыл (1954)
Павлодар ДОСААФ мектебiнiң қҧрылғанына 55 жыл (1954)
Ҧлттық біріңғай тестілеуге 5 жыл (2004)
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің
қҧрылғанына 15 жыл (1994)
Екібастҧздағы әлемдегі ең ҥлкен «Богатырь» кӛмір разрезінің салынып
біткеніне 30 жыл (1979)
Екібастҧздағы ГГЭС-1 эксплуатацияға берілгеніне 25 жыл (1984)

"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2009 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӚТIЛЕТIН ЖӘНЕ
ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҤНДЕР" КҤНТIЗБЕСIНЕ БЕРIЛГЕН
ҚЫСҚАША АНЫҚТАМАЛАР МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
4 қаңтар

Журналист Тӛлеубек Ғаббасҧлы Қоңыровтың
туғанына 70 жыл (1939)

Қазақстан Журналистер Одағының мҥшесi, "Қҧрмет белгiсi" орденiнiң
иегерi Тӛлеубек Ғаббасҧлы Қоңыров 1939 жылы 4 қаңтарда Май ауданы,
Аршалы ауылында туған.
Орта мектептi ерте бiтiрiп, еңбек жолын зауытта жҧмыскер болып
бастады. 1955 жылы 7 қыркҥйекте облыстық "Қызыл ту" газетiнде корректор
болды. 1956 жылы ҚазМУ-ң журналистика факультетiне оқуға тҥсiп, оны
1961 жылы бiтiрiп шықты.
Журналистiк еңбек жолын Павлодар облыстық "Қызыл ту" газетiнде
бастап, кейiн "Тың ӛлкесi" газеттерiнде аға тiлшi, 1956 жылдан бастап
"Қызыл ту" газетiнде (қ. "Сарыарқа самалы") бӛлiм меңгерушiсi, жауапты
хатшы, редактордың орынбасары қызметтерiн атқарды.
Қырық жылдан аса журналистика мен баспа жҧмысында еңбегi жанған
журналист. Кӛптеген мақалалардың авторы. Ӛлкенiң саяси-қоғамдық
жҧмыстарына қатысып, алдыңғы қатарлы азаматтардың бiрi болуда.
Журналист кӛбiнесе экономика, мәдениет салаларына кӛп кӛңiл
бӛлген. Ҧлы Отан соғысы жайлы мақалалары кӛп жарияланған. "Боздақтар"
кiтап авторларының бiрi.
Т.Қоңыров Польша, Болгария, Ресей, Қазақстандағы халықаралық
конкурстарға қатысқан. Бҧл конкурстарда лауреат атанып, премияларға ие
болған. Журналист облысымызда алғашқы мемлекеттiк "Қҧрмет белгiсi"
орденiмен марапатталған.
Кӛп жылдық еңбегi, iрi табыстары ҥшiн Республикалық Жоғары
Кеңесiнiң қҧрмет грамотасымен, медальдарымен марапатталған.
Әдебиеттер:
Т. Ҧлылар

Жақып М., Қоңыр
жҥрген жол адастырмайды.Павлодар,1999. - 78б.
Қоңыр Т. Аршалы ардақтылары. - Павлодар, 2001. - 196б.
Қоңыр Т. …Деген екен. - 2002. - 38б.
Қоңыров Тҧрағҧл. Тҧрақты теңеулер сӛздігі / Қоңыров Тҧрағҧл;
Мәдениет және ақпарат министрлігі.Тіл комитеті. - Алматы: Арыс, 2007. 480б.
Қоңыр Т. "Қаныш елi " альбом-кiтаптың тҧсаукесерi. "Қазақтың
Қанышы" - оқырман қуанышы // Кiтапта: Есiмi-ел есiнде. - Павлодар, 2000. –
79 - 81б.
Қоңыр Т., Кәрiм С. Ағаның соңғы сӛздерi (Естелiктер). - Павлодар,
2002.-36б.

Қоңыр Т. Есiмдегiлер (Қысқа әңгiмелер) // Сарыарқа самалы. - 1996. 8 маусым. - 3б.
Қоңыр Т. "Менiң бiрiншi редакторым" // Сарыарқа самалы. - 2002. - 28
желтоқсан. - 6б.
Қоңыр Т. "Ӛркенде ӛскен ҧрпақпыз" //Сарыарқа самалы. - 2003. - 16
қаңтар. - 19б.
Қоңыр Т.
"Ҧсатздық еткен жалықпас...": [Май ауылдық кеңесінің
депутаты Тегіс Нҧрғожаҧлы туралы] / Қоңыр Т.; Т. Қоңыр // Сарыарқа
самалы. - 2008. - 17 шілде. - 6б.
* * *
Асылбекҧлы К. Сурет сыры // Сарыарқа самалы. - 1998. - 31 желтоқсан.
- 10б.
Жҧматов Ғ. Ордендi қаламгер // Сарыарқа самалы. - 1998. - 31
желтоқсан. - 31 желтоқсан. - 10б.
Смағҧл Қ. Тӛкеңе: Ӛлең // Сарыарқа самалы. - 1998. - 31 желтоқсан. 1б.
11 қаңтар

Ақын-импровизатор Қимадиден Нығымановтың
туғанына 85 жыл (1924-1980)

Қимадиден Нығыманов 1924 жылы 11 қаңтар кҥнi Павлодар облысы
Ақтоғай ауданы Жаңабет ауылында дҥниеге келген. Әкесi Нығыман Ертiс
ӛңiрiнiң Естай, Қҧдайберген сияқты ақындарымен замандас болып, солардың
ӛлең-жырларын айтып, таратып отырған. Шешесi де ӛлеңге әуес болған.
Ӛнер сҥйгiш жан-ҧяда ӛскен Қимадиден де ӛнерге жастай талпынған.
Қимадиден сегiз жасқа келгенде балалар ҥйiне оқуға барады. Кейiн
Павлодардағы он жылдық мектепке келiп, онда оқуын жалғастырған. Ақын
он тӛрт жасынан ӛлең жаза бастады. 1939 жылы осы мектепте оқып жҥргенде
алғаш рет "Ӛткiр алмас" деген тӛрт шумақтан қҧралған ӛлеңi басылады.
Он жылдықты аяқтағаннан кейiн он тоғыз жасында Отан қорғауға
аттанады. Майданда да әдебиеттен қол ҥзбеген ақын, соғыстан кейiн елге
оралып, ақындық ӛнерiн жалғастырады. Ақынның ӛлеңдерiн оқығанда оның
халықшыл екенiн кӛруге болады. "Алпыс батыр", "Мақаштың ерлiгi",
"Барлаушы Семей", "Сержант Сембай" дастандары майдан ӛмiрiн
бейнелейдi.
Баянауыл табиғатын жырлағандардың бiрi - Қ.Нығыманов ақын. Ол
"Баянауыл жырлары" деген ӛлеңдер топтамасын тамаша жерлерге арнайды.
Ақын ӛлеңдерiнде сол кездiң ауылы, адамдардың қилы-қилы тағдыры орын
алған. Оның "Едiл қҧрбаны" балладасы, "Дарқан дала", "Дала шҧғыласы",
"Алпыс батыр" поэмасы оқырман қауымға кеңiнен танылып, ыстық
ықыласқа бӛленген.
Қ.Нығыманов кӛптеген толғау, арнау ӛлеңдер жазып, айтыстарға
қатысып отырған. Ақын ауыз әдебиетiнiң нҧсқауларын жинаумен айналысты.

Сонымен қатар шежiресi адам болған. Ол Басентин-Ақтiлес, оның iшiнде
қазiргi Жаңатап, Жанабет ауылдарындағы адамдардың шежiресiн жасаған.
Әдебиеттер:
Нығыманов Қ. Дала шҧғыласы: Ӛлеңдер мен поэма. - Алматы, 1975. 39б.
Нығыманов Қ. Соқпақ жол: Ӛлеңдер мен поэма. - Алматы, 1981 - 56б.
Нығыманов Қ. Ӛлеңiм. Ауылымды сағындым: Ӛлеңдер //Сарыарқа
самалы. - 1994. - 13 қаңтар. - 3б.
Нығманов Қимадиден. Ӛнегелі ӛмір: Ӛлең / Нығманов Қимадиден //
Айдын. - 2004. - N1. - 22б.
* * *
Нығыманов Қимадиден // Ақын-жыраулар. - Алматы, 1979. – 111 112б.
Нығыманов Қимадиден (1924-1980) // Тiлеке Ж. Шежiре: ЕртiсБаянаула ӛңiрi. - Павлодар, 1995.- I-шi кiтап.- 229 -230б.
Тәліпов Қабдылмәжит. Алтын бесік: Алғашқы алаш мемлекеті,атабабаларым, ӛзім және замандастарым туралы тарихи-шежірелі әңгіме /
Тәліпов Қабдылмәжит. - Алматы: Ӛлке, 1998. - 127б.
Бӛжен Б. Баласы Нығыманның Қимадиден // Сарыарқа самалы.- 2003. 21 қаңтар.- 8б.
Қҧрманғалиҧлы М. Талантты әрi еңбек сҥйгiш едi // Сарыарқа самалы.1994.- 13 қаңтар.- 3б.
Мҧндинов Е. Әр кез жайдары жҥрушi едi: Естелiк // Сарыарқа самалы.1994.-13 қаңтар.-3б.
Нығыманова С. Әке ӛсиетi // Сарыарқа самалы.-1994.- 13 қаңтар.- 3б.
26 қаңтар

Актриса Шолпан Байғабылованың
туғанына 60 жыл (1949 жыл)

1949 жылы 20 тамызда Павлодар облысы Қағанҧлы ауданы Қҧркӛл
ауылында (қазіргі Ақсу елді мекені) дҥниеге келген Шолпан Байғабылова –
Қазақ еңбек сіңірген әртісі.
КСРО Кіші театрына қарасты 1972 жылы М.Щепкин атындағы Мәскеу
театр училищесін бітірген, танымал халық домбырашы Б.Жылқыбаевтың
қызы. 1972-1978 ж. Торғай облыстық драма театрында актриса болып, 19801991 ж. М.Әуезов атындағы Академиялық драма театрында, 1991-1998 ж.
Қазақтелерадиосының жоғарғы деңгейлі дикторы. 1999 жылдан бастап Ж.
Аймауытов атындағы музыкалық-драма театрында актриса. М.Әуезовтың
«Айман-Шолпанында», «Еңлік-Кебекте», Мҥсіреповтың «Ақан сері Ақтоқтыда», Э.Вампиловтың «Ҥлкен ҧлында», Ф.Эрфенің «Мадмуазель
Нитуш» және басқаларында кӛптеген тамаша әйелдердің образдарын
сомдаған. Павлодар сахнасында Гульбарамның (С.Балгаев «Ең әдемі
келіншек»), Реганың (У.Шекспир «Корль Лир»), Кҥгім-жан (М.Байсерікҧлы

«Кене хан»), Тҥлкі («Қызыл Телпек» ертегі) және т.б. рӛлдерде ойнаған.
Киноға тҥскен: «Необычный день» (1972), «Заманай» (1997).
Әдебиеттер:
Қоңыр Т.
Әр актрисаның ӛнерде дара, сара жолы болу керек:
[Ж.Аймауытов атындағы облыстық драма театрының
актрисасы
Ш.Байғабылқызымен сҧхбат/әңг.Т.Қоңыр] / Қоңыр Т // Новая газета. - 2004. 5 ақпан. - 5б.
29 қаңтар

Ақын Бақия Шӛкебайҧлы Әбдіқадыровтың
туғанына 85 жыл (1924)

Бақия Шӛкебайҧлы Әбдіқадыров 1924 жылы 29 қаңтарда Баянауыл
ӛлкесінде дҥниеге келген. Сегіз жасында ақын әкесінен айрылады, анасы
басқа жанҧя қҧрғандықтан ақын ҥлкен ағасы Кҧлахметтің қолында
тәрбиеленеді. Мектеп партасынан қабырға газеттерін шығаруға белсенді
болады. Сегізінші сыныптан бастап ҚазҦУ ректорына журналистика
факультетіне қабылдауын сҧрап хат жазады. Оған журфактың деканы
емтихансыз оқуға қабылдауға уәде береді. 1940 жылы облыстық газет
«Қызыл Туда» алғашқы ӛлеңдері басылады. 1942 жылы соғысқа аттанады,
солтҥстік-батыс майданындағы ауа-десанттық әскерде, парашют-автомат
ротасында болады. 1943 жылы партияға қосылады.
Әскери ӛмірі Әбдіқадыровтың 1947 жылдың наурызында аяқталады.
Журналист тағдыры басталады. 1948 жылы Жамбыл облыстық газетіне
жҧмысқа тҧрады, ал 1954 жылы тың кӛтеру туралы жазу ҥшін Кӛкшетауға
кӛшеді. 1955 жылы тәжірибелі Әбдіқадыров ауданнан Семей облысына
кӛтеріледі. Сол жерде ӛзінің жҧбайы Анна Матвеевамен танысады, 1956
жылы тҧңғышы Миржан, бір жылдан соң қызы Тамара, ал 1960 жылы екінші
ҧлы Руслан дҥниеге келеді.
Ӛзге қалалармен танысып, Әбдіқадыров 1967 жэылы туған Павлодар
қаласына қайтып келеді. Содан бастап зейнетке шығарға дейін 1984 жылы
облыстық «Қызыл Ту» газетінде алдымен бӛлім меңгерушісі болып, кейін
жауапты хатшысы болып қызмет етеді. Ақсақалдың газеттік стажы 1948-1984
жылдарды қҧраса, ақынның айтуынша ол туғаннан бері журналист болған.
Талапты, мансапкер журналист публицистиканың барлық жанрын меңгерген,
ал Шығыс Қазақстан облысында қызмет ете жҥріп Зайсан мен Тарбағатай
аудандары арасында «Қысқа дайындық» атты тақырыпта айтыс
ҧйымдастырған.
15 ақпан

Кинорежиссер, актриса Шәкен Аймановтың
туғанына 95 жыл (1914-1970)

Шәкен Айманов (Шаћкерiм) 1914 жылы 15 ақпанда Павлодар облысы
Баянауыл ауданында Айманбҧлақ ауылында дҥниеге келген. Ауыл мектебiн
бiтiрiп, Семей мҧғалiмдер техникумында оқып жҥргенде, 1932 жылы

Алматыдағы қазақ драма театрына шақырылады. Бала кезiнен жездесi
Қ.Байжановтың әндерiн тыңдап ӛскен.
Ш.Айманов 1932-33 жылы театрға жҧмысқа орналасты. Ол алғашқыда
Грамофонов (К.Погодиннiң "Менiң досымымда", Қодар, Керiм ("Абайда"),
Алдар Кӛсе (Ш.Қҧсайыновтың "Апдар Кӛсесiнде"), Исатай (I.Жансҥгiровтiң
"Исатай-Махамбетiнде"), Кассио (У.Шекспирдiң "Отеллосында") рӛлдерiн
ойнады. Кӛп ҧзамай Тихон, Великанов (А.Островскийдiң "Таланттар мен
табынушылар", "Найзағайында"), Шадрин (Погодиннiң "Мылтықты
адамында"), Кидд (Б.Лавреновтың "Америка даусында"), Бретт (Дж. Гоу мен
А.Дюссоның
"Терең
тамырларында"),
Хлестаков
(Н.Гогольдiң
"Ревизорында", Казанцев (Әуезовтiң
"Тҥнгi сарынында"), сияқты
классикалық рӛлдердi сомдады. Бҧл тҧлғалар ҧлттық сахнамыздың сҥбелi
табыстарына жатады.
Аймановтың актерлiк болмысы тҧлғалы, iргелi, кӛшелi кейiпкерлердi
кескiндеуге бейiм. Ол қазақ сахнасында романтикалық театр мектебiн
қалыптастырды. Ақан серi, Қобыланды, Сатин, Петруччо, Отелло бейнелерiн
аса зор актерлiк машықпен зерледi.
"Мылтықты адам", "Таланттар мен табынушылар", "Намыс соты"
аударма пьесаларды сахнаға шығарып, алғашқы режиссерлiк қадамын
бастады. 1947-51 жылдары Қазақ драма театрының бас режиссерi болды.
Аймановтың режиссерлiк стилiнде ҧлттық бояу, сахналық айшықты тҥр
iздеуi басым едi. 1949 жылы ӛз инсценировкасымен қойған "Абай"
спектаклiнде осы iзденiстер анық кӛрiнде. 1952 жылы спектакльге КСРО
Мемлекеттiк сыйлығы берiлдi.
Ш.Айманов СССР (1959), ҚазССР-ң (1947) халық артисi, 1942 жылдан
ҚазССР-ң Еңбек сiңiрген әртiсi.
Айманов ғҧмырының соңына дейiн тынымсыз шығармашылық
iзденiсте жҥрдi. Ӛнер сапарымен әлемнiң әр қиырында болып, ӛзi болған
ортаның бәрiнде қазақ халқының әнiмен, ӛнерiмен, дәстҥрiмен таныстырудан
танбаған. Әр тҥрлi кинофестивальдерде, симпозиумдарда Жан Габен, Жан
Марэ, Лоуренс Оливье, Софи Лорен, Ражд Капур, Френк Копра сияқты
әлемдiк киножҧлдыздармен кездесiп, соларға елiктей жҥрiп, ӛзi сахнада,
кинода ойңаған рӛлдерiн әлемдiк биiкке кӛтере бiлдi.
1953-70 жылдары "Қазақфильм" студиясының кӛркемдiк жағын
басқарып, қазақ кино ӛнерiнiң ӛркендеуiне ҥлес қосты. Айманов қойған
"Махаббат туралы аңыз" (1953), "Алдар кӛсе" (1965), "Атамекен" (1966)
фильмдерiнiң бәрiнен де ҧлттық бояу сезiледi.
Айманов қазақ кино ӛнерiнде де романтикалық-патриоттық мектептiң
негiзiн қалады. Оның соңғы еңбегi "Атаманның ақыры" (1970) фильмi
режиссерлiк талантының шарықтау шоқтығы болды.
Ш.Айманов Қазақстан Кинематографистер одағын ҧйымдастыруға
қатысып, одақ басқармасының 1 хатшысы қызметiн атқарды (1958-1970).
Каир қаласындағы Азия мен Африка елдерi Халықаралық және Мәскеу
қаласында ӛткен 3-халықаралық кинофестивальдердiң (1963) қазылар алқасы
мҥшесi болды.

Ленин, Еңбек Қызыл ту және т.б. ордендермен марапатталған.
Алматының бiр әсем кӛшесiне (1972), "Қазақфильм" студиясына (1984)
Ш.Аймановтың есiмi берiлген. Ол тҧрған ҥй мен студия ғимаратына (1971 ж.
осында мҧражай кабинетi ҧйымдастырылған) мемориалдық тақта
орнатылған. Павлодар қаласында Ш.Айманов есiмiмен аталған кӛше бар.
Әдебиеттер:
Айманов Шәкен // Абай. Энцикопедия. - Алматы, 1995. - 65б.
Айманов Шәкен // Қазақ ӛнерi: Энцикопедия. - Алматы, 2002. – 22 23б.
Айманов Шәкен // Қазақтар. Кӛпшiлiкке арналған тоғыз томдық
анықтамалық . - Алматы, 1998. - 2т. – 238 - 240б.
Айманов Шәкен // "Қазақстан". Ҧлттық энциклопедия. - Алматы, 1998.
– 136 - 137б.
Айманов Шәкен // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.Алматы,1989. - 4т. - 96 - 97б.
Кенжетаев К. Дархандарын. - Алматы, 1980. - 152б.
Кенжетаев К. Шәкен-Жамбыл // Кенжетаев К. Асылдар мен ардақтар:
Естелiктер. - Алматы, 2002. - 211- 255б.
Шәкен Айманов = Шакен Айманов = Shaken Aіmanov: Фотоальбом /
А.С.Сәрсенбайҧлы, К.К.Кенжетаев. - Алматы: Ӛнер, 2004. - 160 б. - (Қазақ
тарихындағы Ҧлы Тҧлғалар)
ШәкенАйманов.23-кітап / С.Торайғыров атындағы
ПМУ-нің
Е.Бекмақанов атыдағы "Ӛлке тарихы мен этнографиясын зерттеу орталығы";
Орталық директоры А.Ж.Қҧдабаев. - Павлодар: ЭКО, 2003. - 118б. - (КерекуБаян кітапханасы;"Рухнама")
Алдабергенов Қ.
Қазақ киносы мен ӛнерінің жарық жҧлдызы:
[Ш.Аймановтың туғанына 90 жыл толды] / Алдабергенов Қ // Сарыарқа
самалы. - 2004. - 12 ақпан. - 4б.
Бектасова Г.
Айтулы актер Айманов: [Қазақтың еңбек сіңірген ӛнер
қайраткері, атақты актер Ш.Айманов жайлы] / Бектасова Г // Тҥркістан. 2004. - 20 ақпан. - 5б.
Ғабит, Шәкен, Қалибек және басқалар: [белгілі кинотанушы, доцент
Раушан Ғазизқызы Оспанова белгілі ӛнер саласындағы адамдартуралы
әңгімесі] / Әңг. Н.Рахманқызы // Қазақ әдебиеті.- 2006. - 14 - 20 сәуір (N15). 12 - 13б.
Дҥйісмағамбет М.
Зәмзәгҥл Шәріпова:"Жҥрегімдіжылытар бір-ақ от
бар...": [Қазақстанның халық артисі сахнаның саңлақ шебері Зәмзәгҥл
Нҥсіпбайқызы Шәріпова] / Дҥйісмағамбет М // Қазақстан әйелдері. - 2001. N6. – 4 - 7б.
Кәпқызы Есенгҥл. Шәкен Айманов / Кәпқызы Есенгҥл // Тҥркістан. 2002. - 21 ақпан. - 7б.
Қалиев Әнуар.
Халық - таланттар кӛзі / Қалиев Әнуар; Ж.Қалиева.Павлодар: ЭКО, 2006. - 416 б.

Қалиев Әнуар.
Халық - таланттар кӛзі / Қалиев Әнуар; Ж.Қалиева.Павлодар: ЭКО, 2006. - 416 б.
Қалиев Қ.
Сахна суреткері: [Халқымыздың мақтанышы, театр мен
кино ӛнерінің майталмен шебері Ш.Айманов жайлы] / Қалиев Қ // Сарыарқа
самалы. - 2004. - 27 қаңтар.- 6б.
Қаратайқызы М.
Айманов әлемі: [Шәкен Аймановтың туғанына 90
жыл] / Қаратайқызы М // Заман-Қазақстан.-2004.- 20 ақпан.- 6б.
Мырзахмет А.
"Шәкен" мен "Асанәлінің" жаңа жҧлдыздары қашан
жарқырайды / Мырзахмет Ақмаржан //
Қазақстан-Zaman. - 2007. - 21
қыркҥйек. - 6б.
Тарази Ә.
Шәкен. Эссе / Тарази Ә // Егемен Қазақстан. – 2004 . - 12
қазан. - 4б.
15 ақпан

"Сарыарка самалы" газетiнiң жарыққа
шыққанына 80 жыл (1929)

1929 жылдың 15 ақпанында "Сарыарқа самалы" басылымының тҧңғыш
саны жарық кӛрдi. Бҧл газет әуелi "Кеңес туы", кейiн "Колхоз" , ал 1939
жылдан 1991 жылға дейiн "Қызыл ту" аттарымен шықты.
Елiмiз тәуелсiздiгiн жариялағаннан кейiн 1991 жылы газет "Сарыарқа
самалы" деген атпен жарық кӛре бастады. Газет ӛз дәуiрiнiң тынысын қағаз
бетiне тҥсiрiп, жылнамасын жазып келуде.
1960 жылдар басында тың игерген тегiстiк облыстарына қазақ тiлдi
басылымдардың керегi жоқ деген желеумен газет жабылып қалды. Бҧл
халқымыздың ҧлттық намысына тиген, мәдениетiне кӛзжҧмбайлықпен
қараған орталық саясатының әсерi болды.
"Сарыарқа самалы" редакциясы кӛптеген қалам шеберлерiне жолдама
берген. Еңбек жолдарын осы газетте бастаған қаламдастардың бiрқатары
кейiнде республикаға әйгiлi ақын, жазушылар, ғалымдар болды.
Газеттiң алғашқы редакторы профессор, филология ғылымдарының
докторы Бейсенбай Кенжебаев, кейiнгi редакторлар Ғалым Молдыбаев,
Хамза Сыздықов, жазушы Әзiлхан Нҧршайықов, тарлан журналистер
Омарғали Қҧдышев, Сҧбыхан Шошанов, 1988 жылдың бел ортасына дейiн
газетке қол қойған Балтабай Сейсенбеков, Әлiмхожа Мҧхамеджанов және
т.б. редакция қызметiнде кӛп ҥлес қосып, едәуiр еңбек еттi.
Қазақтың ақиық ақыны Қ.Бекхожин ӛзiнiң қаламгерлiк еңбек жолын
осы газеттен бастап, 1934 жылғы Қазақстан жазушыларының I съезiне
редакциядан жолдама алған. Кӛрнектi ақын, тәуелсiз Қазақстан
Республикасының ән-ҧранын жазғандардың бiрi
Мҧзафар Әлiмбаев,
"Қорлан" шығармасының авторы Естай Беркiмбаев, белгiлi ақындар
Қ.Ыдырысов, А.Шамкенов, Н.Шакенов, Т.Смайылов, Қ.Нығманов,
М.Жаманбалинов, Р.Тоқтаров және басқа да кӛптеген талант иелерi және
олардың шығармаларымен алғаш рет оқырман қауым осы басылым
беттерiнен оқи алды.

Газет беттерiнде облыс экономикасы, мәдениетi, ӛнерi, экономикалық
реформаның жайы, нарықтық қатынастардың дамуы, бҥгiнгi кҥннiң
кӛкейкестi мәселелерi және т.б. мақалалар жарық кӛруде.
Әдебиеттер:
Алғашқы нӛмiр // Сарыарқа самалы. - 2003. - 13 ақпан. - 4б.
Әлiмбай М. Тың таланттар тҧғыры // Сарыарқа самалы. - 1999. -13
ақпан
Бәделханов А. Әрiптестерi ӛмiрiн ӛнеге еткен // Сарыарқа самалы. 1999. - 13 ақпан.-5б.
Газеттiң әр кездегi редакторлары // Сарыарқа самалы. - 1999. - 13
ақпан. - 3б.
Газет редакциясы әркез қоныстанған ҥйлер: Фотошежiре // Сарыарқа
самалы. - 1999. - 13 ақпан. - 6б.
Жҧмадiл Ж.С. Редакциядағы әулеттер: Ҧмтылмас есiмдер // Сарыарқа
самалы. - 1999. - 13 ақпан.-6б.
Қарашашева Д. Хабардан тарих қҧралады // Сарыарқа самалы. - 1999. 13 ақпан. - 7б.
Қоңыр Т. Қалижан Бекхожин тiлшi ретiнде келген -------------------------Қоңыр Т. Соңына iз қалдырған // Сарыарқа самалы. - 2002.- 3
қыркҥйек. - 8б.
Малғаждарҧлы Ә. Менiң әрiптестерiм // Сарыарқа самалы.- 2001.- 26
желтоқсан.- 17б.
…Шыққың келсе ӛнер қуып шындарға…// Сарыарқа самалы. - 2003. 27 ақпан. - 10б.
"Сарыарқа самалына" - 75 жыл: [Арнаулы басылым саны] // Сарыарқа
самалы. - 2004. - 14 ақпан. – 1 - 6б.
"Айналайын" фестивалі "Сарыарқа самалын" насихаттаған (N2 Ертіс
қазақ орта мектебіндегі қорытынды шара) // Сарыарқа самалы. - 2006. - 9
қараша. - 16б.
Алдабергенов Қ. Биік тҧлға: [Халқымыздың мәдениеті мен әдебиетін
дамытуға мол ҥлес қосқан кӛрнекті ғалым, филология ғылымдарының
докторы Бейсенбай Кенжебаев туралы] / Алдабергенов Қ; Б.Баткеева //
Сарыарқа самалы. - 2004. -16 қазан. - 5б.
Әбілда Т.
Толымды пікір, тҧшымды ойлар айтылды: [Ӛткен аптада
облыстық "Сарыарқа самалы" газеті журналистері Екібастҧз қаласы және
оған қарасты ауыл аймақтарындағы оқырмандармен кездесті] / Әбілда Т;
Т.Әбілда // Сарыарқа самалы.- 2006. - 6 маусым. - 2б.
Әбіш Асыл. "Оқырманының оң бағасын алғанбасылым": ["Сарыарқа
самалына"-75 жыл] / Әбіш Асыл // Сарыарқа самалы. - 2004. - 17 ақпан.- 1б.
Әбіш Асыл.
Басылыммен тығыз байланысқа мҥдделі: [Сарыарқа
самалы" басылымының журналистері Ақсу қаласында] / Әбіш Асыл; Асыл
Әбіш // Сарыарқа самалы. - 2006. - 1 маусым. - 3б.

Әділ сӛз әркез қымбат: ["Сарыарқа самалы"газетінің белсенді
журналистерінің бірі - Жҧмат Тӛлебаев 60 - жаста] // Сарыарқа самалы. 2006. - 15 маусым. - 6б.
Баймҧратҧлы Бақыт.
Жаңалыққа жаны қҧштар:["Сарыарқа самалы"
облыстық газетінің бас редакторы,
журналист Ӛскембай Тастемханов
жайлы] / Баймҧратҧлы Бақыт; Бақыт Баймҧратҧлы // Сарыарқа самалы.2007. - 5 сәуір. - 6б.
Бәделханҧлы Айтжан.
Журналист, ҧстаз, ғалым:[Бейсембай
Кенжебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай]/ Бәделханҧлы Айтжан //
Сарыарқа самалы. - 2004. - 6қараша. - 4б.
Бӛжен Бейбіт.
Мерейлі мерекеге арналды ("Сарыарқа
самалы"
газетінің жҥлдесі ҥшін мини-футболдан жарыс аяқталды) / Бӛжен Бейбіт;
Бейбіт Бӛжен // Сарыарқа самалы. - 2005. - 27 қазан. - 1б.
Дәуренбек Мҧхамеджан.
Қоғамдық пікірдің кӛшбасшысы:
[Облыстық "Сарыарқа самалы" басылымына 75 жыл] /
Дәуренбек
Мҧхамеджан // Сарыарқа самалы. - 2004. - 12 ақпан. - 6б.
Жҧматов Ғ.
Университет ҥлгі кӛрсетті (С.Торайғыров атындағы
Павлодар мемлекеттік университетінде "Сарыарқа
самалы" газетінің
таралымы 1000 данадан асты) / Жҧматов Ғ // Сарыарқа самалы. - 2004. - 11
қараша. - 1б.
Жҧматов Ғ.
Тҧрғындармен ашық әңгіме: [Сарыарқа самалы"
басылымының журналистері Шарбақты ауданында] / Жҧматов Ғалымбек;
Ғалымбек Жҧматов // Сарыарқа самалы. - 2006. - 20 маусым. - 2б.
Жҧматов Ғ.
Тіл бағытында керітартпалар аз емес (Облыстық
"Сарыарқа самалы" газетінде ӛткен "дӛңгелек стол" кездесуінен) / Жҧматов
Ғалымбек; Ғалымбек Жҧматов // Сарыарқа самалы. - 2007. - 8 ақпан. - 4 - 5б.
Кентай Т.
Жарты ғасыр ақылшым, әрі сырласым:[Облыстық
"Сарыарқа самалы" газетіне 75 жыл] / Кентай Тоғайбай // Сарыарқа самалы.2004. - 27 қаңтар. - 6б.
Қоңыр Т.
Соңына із қалдырған: ["Сарыарқа самалы" газетінің
тарихынан] / Қоңыр Т // Сарыарқа самалы. - 2002. - 3 қыркҥйек. - 8б.
Қҧдышев О.
Редактор болу оңай ма? / Қҧдышев Омарғали //
Сарыарқа самалы.- 2004. - 14 ақпан. - 3б.
Молдайып С.
Білім мен ӛнер тізгінін қатар ҧстап..: [Сарыарқа
самалы" басылымы Май ауданының Жалтыр ауылында] / Сая Молдайып //
Сарыарқа самалы. - 2007.- 27 ақпан. - 5б.
Молдайып С.
Ойларын ортаға салды: ["Сарыарқа самалы"
басылымының журналистері Павлодар ауданы мен Успенка ауданының
оқырмандарымен жҥздесті] / Сая Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2006. - 15
маусым. - 6б.
Омаров М. Ӛңірдің ӛркенді ісін айшықтаған: [Облыстық "Сарыарқа
самалы" басылымына 75 жыл] / Омаров Мҧхит // Сарыарқа самалы. - 2004. 14 ақпан.-3б.

Рҥстемов Ӛ.
Пікір алысып, ой бӛлісті: [Осы аптада "Сарыарқа
самалы" газетінің журналистер тобы Ақтоғай ауданында болды] / Ӛ.Рҥстемов
// Сарыарқа самалы. - 2006. - 20 мамыр. - 2б.
Тастемханов Ӛ.
Әдекеңнің басты байлығы (Ардагер журналист
Әділбек Жҧмаділденов - 80 жаста) / Ӛскембай Тастемханов // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 13 қаңтар. - 6б.
Толғауы тоқсан туған тіл: [Облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің
редакциясында облыстық тілдерді дамыту басқармасының бастығы
Т.Ш.Әбілқасымовтың оқырмандармен тікелей байланысы ӛтті] // Сарыарқа
самалы.- 2005. - 7 шілде. - 4 - 5б.
14 наурыз

Ғалым-биолог Еламан Шаханҧлы Шахановтың
туғанына 65 жыл

1944 жылы Қарағанды облысы Жанарқа ауданы Атасу поселкесінде
дҥниеге келген Еламан Шаханҧлы Шахан ҚР ҦҒА корреспондент мҥшесі
(1994), биология ғылымдарының докторы (1991), профессор (1992). Павлодар
ауданының қҧрметті азаматы (2001). 1967 жылы Қазақстан мемлекеттік
ауылшаруашылық институтының аграном факультетін бітіреді. 1970-71
аспирант, Қазауылшаруашылық институтының оқытушысы, 1971-1973 ж.
Кіші ғылыми қызметкер, селекция бӛлімінің меңгерушісі, ғылым бойынша
директордың
орынбасары,
ҚазҒЗИ-ның
селекция
орталығының
басқарушысы. 1993-200 ж. Павлодар ауылшаруашылық ғылыми-зерттеу
институтының директоры. 2001-2002 ж. А.И. Бараев атындағы астық
шаруашылығының ҚазҒЗИ директоры. Шаханов ауылшаруашылық дәндақылдардың 12 тҥрін шығарған: «Ертіс-97», «Толағай», «Прогресс-85»,
«Қарқара», «Қайнар» т.бК Кӛптеген ордендер мен медальдармен
марапатталынған.
Әдебиеттер:
Не ексең соны орасың: [Академик А.И.Бараев атындағы Қазақтың астық
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институт директоры, биология ғылымының
докторы, Ҧлттық
ғылым академиясының корреспондент-мҥшесі
Е.Шахановпен сҧхбат /әңг.Б.Амалбек] // Егемен Қазақстан. - 2002.- 16 тамыз.
- 12б.
10 сәуiр

Ғалым Сахабиден Елубаевтың
туғанына 85 жыл (1924)

Елубаев Сахабиден 1924 жылы 10 сәуiрде Павлодар облысы
Краснокутск (қ.Ақтоғай) ауданы Рассвет ауылында туған. Қазақ математигi,
физика-математика ғылымдарының докторы (1984), профессор (1985). 1951
жылы ҚазМУ-дi бiтiрген. Ҧлы Отан соғысына қатысқан. 1944-1945 жылдары
Павлодар облысы мектептерiнде жҧмыс iстедi. 1971-73 жылдары КСРО ҒА-ң

Сiбiр бӛлiмшесiнiң математика институты мен есептеу орталығында аға
ғылыми қызметкер, 1951-61, 1963-71, 1973-86 жылдары Қызылорда
педагогика институтында оқытушы, доцент, кафедра меңгерушiсi,
директордың орынбасары қызметтерiн атқарды. 1986 жылдан осы институтта
кафедра меңгерушiсi болды.
Негiзгi ғылыми еңбектерi математикалық физиканың керi есептерiне
арналған. 2-дәрежелi Отан соғысы орденiмен және медальдармен
марапатталған.
Әдебиеттер:
Елубаев Сахабиден // ҚазССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т. - Алматы,
1988.- 3т.- 217б.
Баймҧратҧлы Бақыт.
Ғалым есімі ескерусіз қалмаса екен: [жерлес
ғалым, педагогика ғылымдарының докторы С.Елубаев туралы] / Бақыт
Баймҧратҧлы // Сарыарқа самалы.- 2007.- 31 шілде. - 6б.
12 сәуiр

Қаныш Имантайҧлы Сәтбаевтың
туғанына 110 жыл (1899-1964)

Қ.И.Сәтбаев аса кӛрнектi қазақ ғалымы, геолог, қоғам қайраткерi, қазақ
ССР Ғылым Академиясын ҧйымдастырушы және оның тҧңғыш президентi
(1946), КСРО Ғылым Академиясының және Қазақ ССР Ғылым
Академиясының академигi.
Қаныш Сәтбаевтың ғылыми еңбектерiнiң басым кӛпшiлiгi рудалық
кендер геологиясын және Қазақстанның минералдық ресурстарын зерттеуге
арналған. Ғалым Жезқазған кен металлургиясын игеруде, Қарағанды
металлургиялық зауытын салуда, Қостанай мен Алтайдың темiр және
марганец, Алтай кендерiн, Қаратаудың фосфорит кендерiн тағы басқа да
кӛптеген iрi объектiлердi игеруде тiкелей араласып, зор еңбек сiңiрдi.
Ғалым Қазақстанда геологияның тӛтенше, тiптен, ӛзгеше дамуы туралы
теориялық база жасауды керек еттi. Осы жауапты мiндеттi ӛзi басқарды.
Оның басшылығымен Қазақстан Ғылым академиясының Геология институты
Кеңес Одағының аса iрi ғылыми орталықтарының бiрiне айналды.
Кеңес Одағының ауыр индустриясы қҧрылған жылдарда Қ.И.Сәтбаев
және ол ҧйымдастырған коллектив елiмiздiң мыс рудасы базасын жасауға
баға жеткiсiз ҥлес қосты. Оның нәтижесiнде қазiргi уақытта Жезқазған дҥние
жҥзiлiк iрi объектiлердiң дәрежесiне дейiн кӛтерiлдi.
Қ.И.Сәтбаевтың басшылығымен және оның тiкелей қатысуымен басқа
да аса маңызды пайдалы қазба кендерiнiң тҧтас комплексi (марганец, темiр
және политеталл рудалары, отқа тӛзiмдi шикiзат, қҧрылыс материалдары)
анықталып барланды.
Қ.Сәтбаев ғылыми ӛндiрiс жҧмыстармен қатар, ҥлкен қоғамдық iстердi
атқарды. КСРО Жоғары және арнаулы орта бiлiм Министлiгi жанындағы
аттестация комиссиясы президиумының мҥшесi (1946-62), КСРО
Министрлер Кеңесi жанындағы Ленин және мемлекеттiк сыйлықтарын беру

жӛнiндегi комитеттiң президиум мҥшесi, бiрнеше рет КСРО және Қазақ ССР
Жоғарғы Кеңесiнiң депутаттығына сайланды. Депутат ретiнде Қ.Сәтбаев зор
жҧмыстар жҥргiздi.
Ғалымның мҥдделерi ешқашан ӛз мамандығы шеңберiнде
шектелмеген. Ол елiмiздiң және Қазақстанның халық шаруашылығын ӛте
жақсы бiлетiн. Қазақстан Халық шаруашылығын дамытудың маңызды
шараларының барлығы Қ.И.Сәтбаевтың тiкелей қатысуымен шешiлдi. Ол
республиканың ӛнеркәсiбi мен ауыл шаруашылығын дамытуға айрықша
кӛңiл бӛлдi.
Қ.И.Сәтбаев ғылым мҥдделерi ӛндiрiс қажеттiгiмен ҧдайы ҧштасып
жатуы керек деген ҧғымды дәрiптеген жаңа типтегi ғалым болды. Сондықтан
да ол республикадағы маңызды-маңызды халық шаруашылығы шараларына металлургиялық зауыттарды жобалауға, жаңа шахталар туғызуға, тың
жерледi игеруге, республиканы сумен қамтамасыз ету мәселесiн шешуге
мҥдделi жаңа министрлiктер мен мекемелер қҧруға және т.б. жҧмыстарға
араласып қана қоймай, олардың табысты шешiлуiне жағдай жасап отырды.
Қ.Сәтбаев тӛрт рет Ленин және 2-шi дәрежелi Отан соғысы
ордендерiмен марапатталған.
Әдебиеттер:
Академик Қ.И.Сәтбаев жерлестерi жадында.-Павлодар, 1999.-101б.
Әлiмбай М. Қаныш Сәтпаев - халық аузында // Әлiмбай М. Кӛзiн
кӛрдiк жақсы менен жайсаңның.-Алматы, 2002.-45-52б.
Бердiбай Р. Кемелдiктiң бiр қыры // Бердiбай Р. Ел боламыз десек…Алматы, 2000.-265-271б.
Есiмi-ел есiнде.-Павлодар, 2000.-264б.
Исабай Қ. Қаныш аға осындай едi…(Естелiк әңгiме).-Алматы, 1999.124б.
Қаныш және сҧлу саз.-Алматы, 1999.-55б.
Қаныш Сәтпаев.-Алматы, 1999.-59б.
Қаныш Сәтпаев (1899-1964) // Қазақтар. Кӛпшiлiкке арналған тоғыз
томдық анықтамалық.-2 т.-Алматы, 1998.-198-200б.
Нысанбаев Ә. Биiктiк. Қаныш Сәтбаев (1899-1964) // Дала даналары.Алматы, 2001.-597-605б.
Сәрсекеев М. Қаныш Сәтбаев.-Алматы, 1988.-528б.
Сәрсеке М. Қазақтың Қанышы. Роман -эссе.-Алматы, 1999.-592б.
Сәрсекеев М. Қуғындалған "Сәтбаев".-Алматы, 1994.-247б.
Сәрсекеев М. Туған жердiң асылы: Новеллалар.-Алматы,1997.-200б.
Сәтбаева Ш.Қ. Сәулелi әулет.-Алматы, 1996.-175б.
Абдулин А. Қазақстан геологиясының атасы // Зерде. - 1999. - N2.-1112б.
Айтхожа М. Қаныш ескерткiшi қасында: Ӛлең // Парасат. - 1999. - N5.40б.
Аққасов Б. Қаныш Сәтбаев-заңгер // Парасат.- 1999. - N5. - 45б.

Асимов М.С. Тәжiк ғылымының қамқоры // Зерде. - 1999.- N2. – 22 23б.
Арын Е., Нухҧлы А. Адамзаттың алыбы - академик Сәтбаев
// Сарыарқа самалы. - 2003.-8 ақпан.-4б.
Батырбеков Ғ. Сәтбаев-фольклортанушы // Зерде. - 1999. - N2. - 27б.
Бектҧров Ә. Ел химиясына елеулi ҥлес қосты // Зерде.-1999.- N2.-1213б.
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Борукаев Р.А. Болашақты болжай бiлдi // Зерде.-1999.- N2.-10б.
Галузо И.Г. Қай саланың да қамқоры едi // Зерде.-1999.- N2.- 15б.
Горяев М.И. Ғылымның бағына туған тҧлға // Зерде.-1999.- N2.-8б.
Лизунова Е.В. Рухани салаға да жақын едi // Зерде.-1999.- N2.-23-24б.
Жанымбет Б. Жақсыдан-шарапат // Сарыарқа самалы.-1999.-12 тамыз.3б.
Жәутiков О. Математиктер де Қанышқа қарыздар // Зерде.-1999.- N2.16-17б.
Жорабекова З. Қаныш Сәтбаевтың сот қызметi // Сарыарқа самалы.1999.-12 тамыз.-3б.
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Зиманов С. Кiсiлiгi биiк Қанекең // Зерде.-1999.- N2.-17-18б.
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Исабай Қ. Қаныш пен Қажымҧқан және ескерткiш тас // Парасат.-1999.N4.-12-13б.
Қожанҧлы О. Ел есiнде // Сарыарқа самалы.-2003.-12 сәуiр.-3б.
Марғҧлан Ә. Зерек баладан - заңғар ғалым // Зерде.-1999.- N2.-4-5б.
Мельников Н.В. Iзденген жетер мҧратқа // Зерде.-1999.- N2.-9б.
Наливкин Д.В. Ғылымның ғҧлама басшысы // Зерде.-1999.- N2.-14б.
Салықов К. Ата, анасы Қаныштың (Лирикалық поэма)
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Салықов К. Жҧлдызы жанған қҧтты ӛлке // Сарыарқа самалы.-1999.-27
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Хамитова М. Қ.Сәтбаев және Ә.Марғҧлан // Сарыарқа самалы.-1999.-8
мамыр.-5б.- ("Баянтау" газет қосымшасы).
Хахлов В.А. Қаныштың студенттiк шағы // Зерде.-1999.- N2.-6-7б.
Усов М.А. Қазақ сахарасында // Ақиқат.-2003.-N2.-70-79б.
Шамшырақ // Парасат.-1999.- N5.-28-33б.
Шӛкин Ш. Академияның алғашқы президентi // Зерде.-1999.-N2.-1-3б.
Айтмағамбетов Е. Тектіліктің бір сыры / Есмҧхамбет Айтмағамбетов
// Ақиқат.- 2007.- №11. - 64 - 70б.
Арын Е. Адамзаттың алыбы-академик Сәтбаев / Арын Е, Нухҧлы А
// Сарыарқа самалы.- 2003.-8 ақпан.-4б.
Әлима апамыз - академик Қаныштың анасы: [Сағадат Әбікеевтің
"Екібастҧз әуендері" кітабынан] // Сарыарқа самалы.- 2008.- 12 сәуір.- 4б.
Баязитов С.
Кемеңгер (әңгіме) / Сҥлеймен Баязитов // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 12 сәуір. - 10б.
Бықай Ф.
Тҥсінер ниет пен ҧлттық рух қажет: [Ресейдің Томь
қаласында академик Қ.Сәтбаевқа ескерткіш ашылды] / Фарида Бықай //
Егемен Қазақстан.- 2007.- 10 сәуір. - 8б.
Жҧмасҧлтанова Ғ.
Сәтбаев және елуінші жылдардың басындағы
Қазақстанда болған саяси зобалаң / Жҧмасҧлтанова Ғ // Саясат.-2000.-N1011.- 115 - 117б.
Кемелбаева А. Баянтау баурайында ӛткен форум / Кемелбаева Айгҥл
// Қазақ әдебиеті.- 2007.- 28 қыркҥйек. - 12б.
Қожанов О.
Ғылымның жарық жҧлдызы:[Қаныш Сәтбаевтың
туғанына - 108 жыл] / Қожанов Оралбек // Сарыарқа самалы.- 2007.- 12
сәуір. - 6б.
Қожанҧлы О.
Қанағаң ісі жалғасуда: [Академик Қ.Сәтбаевтың
туғанына 106 жыл] / Оралбек Қожанҧлы // Сарыарқа самалы.- 2005.- 12
сәуір.- 2б.
Қожанҧлы О.
Ғылымға сара жол салған: [12 сәуір - Академик
Қ.Сәтбаевтың туған кҥні] / Оралбек Қожанҧлы // Сарыарқа самалы.- 2006. 11 сәуір. - 3б.
Марғҧлан Ә.
Зерек баладан-заңғар ғалым: [Академик Сәтбаев
туралы] / Марғҧлан Ә // Зерде.-1999.- N2.- 4 - 5б.
Медеу Сәрсекеев: "Қаныш ҧлының ҧлықтап, ӛтті менің ғҧмырым...":
[жазушы М.Сәрсекемен сҧхбат] / Әңг.Айгҥл Кемелбаева // Қазақ әдебиеті.2006. - 27 қантар - 2 ақпан (N4). - 4 - 5б.
Нухҧлы А.
Қаныш аға, аңыз аға, абызаға..: [Қаныш Сәтбаевтың
туралы] / Нухҧлы Алтынбек; Алтынбек Нухҧлы // Сарыарқа самалы.- 2008.12 сәуір. - 4б.

Нухҧлы А.
Асыл мҧрасын асқақтатқан бабалар: [Кереку жерінен
шыққан ҧлы адамдар жайлы] / Алтынбек Нухҧлы //
Сарыарқа самалы.2005.- 14 шілде. - 4 - 5б.
Нҧрлыбаев Ә. Қаныштың ізбасары: [Кең байтақ қазақ металлогения
ғылымының негізін қалаған әлемге әйгілі ғҧлама ғалым ҚСәтбаевтың
ізбасары академик Арықтай Қайыпов туралы] / Ә.Нҧрлыбаев // Егемен
Қазақстан.- 2004.-13 қазан.- 5б.
Нҧрпейіс К.
Тарихи тҧлғалар / К.Нҧрпейіс; бас ред. Б.Аяған.Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2007.- 375б.- (Тҧлғалар)
Салықов К.
Ата, анасы Қаныштың: Ӛлең / К.Салықов // Жас қазақ
ҥні.- 2002.- 6 желтоқсан.- 4 -5б.
Ыдырысов Ә.
Мҧхтар аға Мҧраты: [Мҧхтар Әуезов туралы] /
Әбілфайыз Ыдырысов // Әдебиет айдыны.- 2007.- 29 қараша. - 4 - 5б.
20 сәуір

Ғалым Георгий Григоьевич
Берестовкийдің туғанына 100 жыл (1909-1988)

Ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты (1969), КСРО Лениндік
премиясының
лауреаты
(1972),
ҚазКСР-ның
еңбек
сіңірген
ауылшаруашылық жҧмыскері (1979). Ҧлы Отан соғысының ардагері. 1928
жылы Ӛскемендегі педагогикалық техникумды бітірді, ал 1931 жылы
Темирязов атындағы Мәскеудегі ауылшаруашылық академиясын тәмамдады.
Еңбек жолын Ертіс ауданындағы «Суворовский» ауылшаруашылығында
аграном болып бастайды (1932). Кейін осы совхоздың директорының
орынбасары болады, 1938-43 жылдары Железинка ауданындағы
Михайловкада мемлекеттік іріктеубӛлімшесінің меңгерушісі болады.
Майданда 1943 жылдан бастап. Бірінші Украина майданында
соғысадыПулемет взводының командирі қызметінде 336 мергендер
дивизиясының 1128 мергендер полк қҧрамында Украина мен Польшаны азат
етеді.
Соғыстан
кейін
Мемлекеттік
коммиссияның
дәндерді
іріктеуқолданысының инспекторы болып қызмет етеді. 1954-56 жылдары
Павлодар
облыстық
комитет
партиясының
жерӛндеу
бойынша
ауылшаруашылық бӛлімшесінің меңгеруші орынбасары. 1956 жылдан бастап
Павлодар облыстық мемлекеттік ауылшаруашылық зерттеу бекетінің тың
негізінде қҧрылған «Кубанский» ауылының директоры. 1962-84 жж. жерді
жел эрозиясынан қҧтқару бойынша зерььеу бекетінің ғылым бойынша
директордың орынбасары. Ол 30-дай ғылыми еңбектің авторы. Еңбек Қызыл
Ту орденімен, ІІ деңгейлі Отан соғысының Қызыл жҧлдызы мен «Қҧрмет
белгісімен», медальдар мен белгілермен марапатталған.
21 сәуiр

Ғалым, ӛлкетанушы Серiк Имантайҧлы
Жақсыбаевтың туғанына 75 жыл (1934)

Журналист, ӛлкетанушы, тау инженерi, СССР Журналистер Одағының
мҥшесi (1987), ҚР Журналистер Одағының мҥшесi (1994), ҚР Минералды
ресурстар Академиясының корреспондент-мҥшесi (1997), профессор (2000),
Кӛмiр ӛнеркәсiбiнiң Қҧрметтi қызметкерi (1983), Екiбастҧз қаласының
Қҧрметтi азаматы (1995).
Серiк Имантайҧлы Жақсыбаев 1934 жылы Новосiбiр облысында туған.
Балалық шағы Павлодар ӛңiрiнде ӛткен. 1952 жылы N10 Абай атындағы орта
қазақ мектебiн бiтiрген. 1952-1957 жылдары Қазақ кен-тау (қ. Сәтпаев
атындағы Қазақ ҒТУ) институты тау факультетiнде оқыды. Кейiн инженер
және ғалым ретiнде барлық еңбек жолын Екiбастҧзда ӛткiздi.
1980 жылы С.Жақсыбаев «Экономическая эффективность добычи угля
с применением роторной техники»
тақырыбы бойынша кандидаттық
диссертация қорғады. 1960 жылы Екiбастҧз жерiн игеру және бiздiң ӛлке
тарихы туралы материалдар жинақтай бастады.
1994 жылы Серiк
Имантайҧлы дәрiс оқу қызметiнде. Екiбастҧздың 45 жылдығына арналған
А.Жақсыбаевтың "Шаги Экибастуза" атты тарихи очерктер кiтабы жарыққа
шықты.
Серiк Жақсыбаев облыстың қоғамдық-саяси ӛмiрiне белсендi қатысуда.
Ғалым-зерттеушi ретiнде Бҧқар -Жыраудың 325 жылдық мерей тойын
дайындау ҥкiмет комиссиясының мҥшесi болды. М.Сәрсекенiң "Қаныш елi"
кiтабына рецензия жазғандардың бiрi.
Еңбек және қоғамдық қызметi ҥшiн С.Жақсыбаев ҥкiмет және
ведомствалық, оның iшiнде Халықаралық бейбiтшiлiктi қорғау комитетi
(Париж қ.) медалдарымен марапатталған.
Әдебиеттер:
Жақсыбаев С. Академиктiң елiне келуi // Есiмi ел есiнде. - Павлодар,
2000.- 72 - 75б.
Екiбастҧз қарқыны. - Алматы, 2002.- 216б.
Арынтаев Ж.
Қазыкен - Кәкітайдың жиені (Кәкітай - Абайдың
немере інісі) / Арынтаев Жҧмаш; Жҧмаш Арынтаев // Сарыарқа самалы.2007.- 8 қараша. - 5б.
Жақсыбаев С.И.
Қазақтың тҥп тегі туралы / Жақсыбаев Серік
Имантайҧлы.- Павлодар: ЭКО,2005.- 144 б.
Жақсыбаев С.
"Сарыарқаның кімдікі екендігі" жӛнінде:
[М.Ж.Кӛпеевтің қолжазбалары туралы] / Серік Жақсыбаев // Айдын.- 2004.N4.-(9 желтоқсан.) – 26 - 27б.
Жақсыбаев С.
Абылай ханның ардақты батыры: [Малайсары батыр
жайлы] / Жақсыбаев Серік // Сарыарқа самалы.- 2004.- 11 қыркҥйек.- 6б.
Жақсыбаев С.
Абылайкент десек артық па?: [Павлодар қаласының
атауы жайында] / Серік Жақсыбаев // Егемен Қазақстан.- 2007.- 13 наурыз.
- 1б.
Жақсыбаев С.
Аға сҧлтан-Ыбырайым Жайықбаев / С.Жақсыбаев //
Сарыарқа самалы.- 2003.-18 қаңтар.-6б.

Жақсыбаев Серік. Бҧқар жырау мҧрасын зерделейік / С.Жақсыбаев //
Сарыарқа самалы.- 2004. - 6 қаңтар.- 6б.
Жақсыбаев С.
Бҧқар Жыраудың кӛрегендігі / Серік Жақсыбаев //
Сарыарқа самалы.- 2007.- 6 қаңтар. - 4б.
Жақсыбаев С. Исабек ишанды ҧлықтайық: [Жандарбек қожаның 100
жылдығына орай] / Серік Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2006.- 5
қыркҥйек. - 6б.
Жақсыбаев С.
Ләулік тас.: [Атақты жерлесіміз,әсем әнші, талантты
ақын, дарынды лирик, композитор Е.Беркімбаев туралы] / Серік Жақсыбаев
// Айдын.- 2005. - N1. - 86 - 88б.
Жақсыбаев С.
Малайсары батырға кӛше емес, даңғыл лайық / Серік
Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2003.-14 қазан. - 4б.
Жақсыбаев С.
Нарық, рынок деген не? / С.Жақсыбаев // Сарыарқа
самалы.- 2003.- 6 қараша.- 6б.
Жақсыбаев С.
Павлодардың аты ойлантады / Серік Жақсыбаев //
Сарыарқа самалы.- 2005. - 26 мамыр. - (Газет қосымшасы).
Жақсыбаев С.
Пушкин жайлы бір дерек: [Орысақыны
А.С.Пушкиннің шығармашылығы жайлы] / Серік Жақсыбаев // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 6 қаңтар. - 5б.
Жақсыбаев С.
Ҧқыптылыққа ҥйренер кез жетті (Энциклопедияда
қате бола ма?) / С.Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2003.-19 тамыз.-6б.
Жақсыбаев С. Ҥйлесті ҧсынысты қолдайық: [Қазақ батырлар туралы]
/ Серік Жақсыбаев //Сарыарқа самалы.- 2006.- 12 қыркҥйек. - 5б.
Жақсыбаев С.
Шыңғыс ханның нақылдары: [Ел аузынан] / Серік
Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2005. - 28 маусым. - 8б.
Жақсыбаев С.
Махаббат хақында / Серік Жақсыбаев // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 30 маусым. - 4б.
Жақсыбаев С.
Тылсым қҧпиялары хақында:[Павлодар облысында
ӛмір сҥрген әулиелерді зерттеу керегі мәселе] / Серік Жақсыбаев //
Сарыарқа самалы.- 2007.- 21 шілде. - 5б.
Жақсыбаев С. Бҧқардың әділ жауабы / Серік Жақсыбаев // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 28 шілде. - 4б.
Жақсыбаев С.
Мҧса Шорманов: [Мҧса Шорманов туралы] /
Жақсыбаев Серік; Серік Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2008.- 4 наурыз. –
4 - 5б.
Жақсыбаев С.
Абылайкент Сізге ҧнай ма?: [Павлодардың атауын
ӛзгерту жайлы] / Серік Жақсыбаев // Егемен Қазақстан.- 2008.- 12 шілде. - 4б.
Молдайып С.
Екібастҧз энциклопедиясы жарыққа шықпақ:
[Аталмыш еңбекті жинастырып, реттеп, редакциялауды қолға алған
экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР минералды ресурстар
академиясынынң
мҥше
корреспонденті,
ПаУ-дың
профессоры
С.И.Жақсыбаевпен сҧхбат/әңг.С.Молдайып] / Молдайып С // Сарыарқа
самалы.- 2003.-25 ақпан.-5б.
Дәуренбеков М. Инженер, экономист, этнограф… // Сарыарқа самалы.1994.- 5 шiлде.-2б.

29 сәуiр

Ғалым Маруан Рахметқызы
Танашеваның туғанына 70 жыл (1939)

Маруан Рахметқызы Танашева 1939 жылы 29 сәуiрде Павлодар облысы
Железинка ауданы Победа колхозында дҥниеге келген. 1964 жылы ҚазМУ-н
бiтiрген. 1965 жылдан ҚазМУ-ң химия факультетiнде лаборант, ассистент,
аға оқытушы болды. 1974 жылдан доцент. 1989 жылы Қазақ химигi, химия
ғылымының докторы атағына ие болды.
Негiзгi ғылыми еңбектерi анорганикалық қосылыстар тҥзетiн экстрлеу
жҥйесiнiң физика-химиялық анализiне арналған. 5 авторлық куәлiгi бар.
4 мамыр

Кеңес Одағының батыры Иван
Васильевич Кутурганың туғанына 85 жыл (1924)

Иван Васильевич Кутурга 1924 жылы Павлодар облысы Ертiс ауданы
Добромысловка селосында кедей отбасында туған. 1942 жылы қыркҥйекте
Қызыл Армия қатарына шақырылып, Орел жаяу әскер училищесiне
жiберiлдi. Оқуды аяқтай алмады. 1943 жылғы ақпан айында курсанттармен
Брянск майданына аттанды. Белоруссия және Прибалтика жерiндегi
ҧрыстарда болды. Онда тӛрт рет жараланды.
1945 жылғы 19 сәуiрде Кенигсберге шабуыл жасауға қатысқаны ҥшiн
Иван Васильевич Кутургаға Кеңес Одағының батыры атағы берiлдi.
Соғыстан кейiн И.В.Кутурга офицер болып, Кеңес Одағы Армиясының
қатарында кӛпке дейiн қызмет жасады.
Әдебиеттер:
Кутурга Иван Васильевич // Совет
батырлары.- 2т.- Алматы.- 1969.-1т.- 447- 448б.
4 мамыр

Одағының

қазақстандық

Жазушы, драматург Сәлкен Хасенҧлы
Сҧбханбердиннiң туғанына 95 жыл (1914-1986)

Сәлкен Сҧбханбердин 1914 жылы 4 мамырда Павлодар облысы
Баянауыл ауданы Жаңажол ауылында туған. 1933 жылы Семей қаласында
Қазақстан ӛлкелiк фармацевтика техникумын бiтiрiп, сол техникумда әуелi
оқу бӛлiмiнiң меңгерушiсi, 1935-1938 жылдары директоры болды. 1938-1944
жылға дейiн Алматы N1 дәрiхана меңгерушiсi болып, кейiн республикалық
дәрiханалар басқармасының бастығы қызметiн атқарды.
1944-1945 жылдары Алматы және Талдықорған облыстарының
Сарқанд, Октябрь, Гвардия аудандарында атқару комитетiнiң председателi,
1945-46 жылдары Жамбыл облыстық денсаулық сақтау меңгерушiсi болды.
1948 жылы Қазақстан бас дәрiхана басқармасының бастығы, Қазақ КСР
Денсаулық сақтау министрлiгiнiң коллегия мҥшесi болып тағайындалды.

С.Сҧбханбердин 1959 жылы Ленин ордендi И.М.Сеченов атындағы
Москва медицина институтының фармацевтика факультетiн бiтiрген. 1966
жылы фармацевтика ғылымының кандидаттық диссертациясын қорғады.
1968 жылы ғалымға доцент ғылыми дәрежесi берiлдi.
Ғалым "Здравоохранение Казахстана" журналының редколлегия және
КСРО Денсаулық сақтау министрлiгiнiң "Фармацевтика" журналының
редакция кеңесiнiң мҥшесi болды.
С.Сҧбханбердин фармацевтика тақырыбына кӛптеген ғылыми
еңбектер, монографиялар жазды. Сонымен бiрге драмалық шығарма жазумен
шҧғылданды. "Шындық" , "Сатып алған ауру", "Қҧсайын аға", "Елжан" және
т.б. пьесалары оның "Шындық" (1977) атты жинағына енген.
Екi рет "Қҧрмет Белгiсi" орденiмен, бiрнеше медальдармен және Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесiнiң грамоталарымен марапатталған. "Қазақ КСР - ң
Еңбек сiңiрген фармацевтi", "КСРО Денсаулық сақтау iсiнiң ҥздiгi" атақтары
берiлген.
Әдебиеттер:
Сҧбханбердин С. Шындық. Пьесалар жинағы.-Алматы, 1977.-140б.
Сҧбханбердин Сәлкен Хасенҧлы // Қазақ совет энциклопедиясы.-12т.Алмыты, 1977.-10т.- 459 - 460б.
Субханбердин С.Х.
Дәрі-дертке дауа,жанға шипа /
С.Х.Субханбердин.- Алматы, 1994 - Т.1- 446б., Т.2.-360б.
Сҧбханбердин Сәлкен // Советтiк Қазақстан жазушылары: Биобиблиографиялық анықтамалық.- Алматы, 1987.- 582 - 583б.
Әбілев Д.
Шындық сыршылы: (медиицна ғалымы, жазушы Сәлкен
Сҧбханбердиннің туғанына 80 жыл) / Дихан баба Әбілев // Қазақ әдебиеті.1994.- 29 сәуір. - 12б.
Сҧбханбердин С.
Ермҧхан досым есімде: [Тарих ғылымдарының
докторы, профессор Е.Бекмахановтың туғанына 90 жыл] / Сәлкен
Сҧбханбердин // Сарыарқа самалы.- 2005.-29 қаңтар.-4б.
10 мамыр

Ғалым Әлкей Хақанҧлы
Марғҧланның туғанына 105 жыл (1904-1985)

Марғҧлан Әлкей Хақанҧлы 1904 жылы 10 мамырда Баянауыл
ауданында дҥниеге келген.
Қазақ ғалымы, Қазақстан археология мектебiнiң негiзiн қалаушы.
Бҥкiлодақтық географиялық қоғамының толық мҥшесi. Филология
ғылымының докторы (1946), ҚазССР ҒА-ң корреспондент мҥшесi (1946),
академигi (1958), профессор (1960), ҚазССР-ң еңбек сiңiрген ғылым
қайраткерi (1961), ҚазССР Мемлекет сыйлығының (1982) және ҚазССР ҒА-ң
Ш.Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты (1967).
Ә.Марғҧлан 1925-31 жылдары Ленинградттың Шығыстану институтын
бiтiрдi. 1934 жылы Ленинград мемлекеттiк университетiнiң қоғамдық
ғылымдар факультетiнiң Шығыс бӛлiмшесiнде оқыды. 1926-30 жылдары

СССР ҒА-ң Қазақстан экспедициясы қҧрамында қазақтардың әдет-ғҧрып,
тҧрмысы мен ӛнерiн зерттедi. 1930 жылы ҚазССР Оқу халық
комиссариатының жанындағы жаңа алфавит
комитетiнде ғылыми
қызметкер. 1931-35 жылдары Материалдық мәдениет тарихы жӛнiндегi
мемлекеттiк академияның аспиранты, сонымен қатар Шығыстану
институтында оқытушы. 1936-38 жылдары СССР ҒА-ң Материалдық
мәдениет тарихы институтында ғылыми қызметкер.
Ғалым 1938 жылдан ӛмiрiнiң соңына дейiн ҚазССР ҒА-да аға ғылыми
қызметкер, тарих, археология-этнографиялық институтында сектор, бӛлiм
меңгерушiсi. Сырдария, Талас, Шу ӛзендерi бойындағы ежелгi қалалардың
орнына алғаш рет археологиялық қазба жҧмыстарын жҥргiзiп, Тараз, Отырар,
Сайрам, Сауран, Сығанақ мәдениетiн зерттедi.
Оның басшылығымен
Ш.Уәлихановтың таңдамалы (1958) және 5 томдық шығармалар жинағы
(1961-72) жарық кӛрдi.
Ә.Марғҧлан Ленин орденiмен және медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Марғҧлан Ә. Ежелгi жыр, аңыздар: Ғылыми-зерттеу мақалалар.Алматы, 1985.- 368б.
Марғҧлан Ә. Зарлы кӛкекке: Ӛлең // Таң-Шолпан.-2002.- N5.-124б.
Марғҧлан Ә. Эпос тудырған ортаның мәдениетке қосқан ҥлесi.
"Таңбалы тас" жазуы // Қазақ тарихы.-Алматы, 1997.-166-239б.
* * *
Әлкей Марғҧлан // Қазақтар. Кӛпшiлiкке арналған тоғыз томдық
анықтамалық.- Алматы, 1998.- 2т.- 213 - 215б.
Бердiбай Р. Марғҧлан мҧнарасы // Бердiбай Р. Ел боламыз десек…Алматы, 2000.- 371- 375б.
Марғҧлан Әлкей // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.- Алматы,
1988.- 3т.- 349б.
Марғҧлан Ә. Тарихи дәуірдегі қазақ тайпаларының жазу мәдениеті /
Марғҧлан Әлкей; Әлкей Марғҧлан // Ӛлкетану.- 2004 - N3. - 8 - 13б.
Марғҧлан Ә. Тарихи дәуірдегі қазақ тайпаларының жазу мәдениеті /
Марғҧлан Әлкей; Әлкей Марғҧлан // Ӛлкетану.- 2005. - N1. - 9 - 13б.
Орынбеков М. Маңдайы жарқыраған марғасқа. Әлкей Марғҧлан
// Дала даналары.-Алматы, 2001.-606 - 616б.
Сҥйiншалиев Х.
Әлкей Марғҧлан // Қазақ фольклористикасы.Алматы, 1972.- 232 - 243б.
Академик Марғҧланның мҧрасы // Ақиқат.-2000.- N2.- 64 - 66б.
Арын., Нухҧлы А. Ғылымның майдай-алды майталманы // Сарыарқа
самалы.- 2003.-27 мамыр.- 6б.
Атабаев Қ. Тарих пен дерек кӛзi - фольклор // Қазақ әдебиетi.- 2002.2 тамыз.- 6б.
Бисенов Қ. Жоғары оқу орындарына Қорқыт мҧралары мен
Ә.Х.Марғҧлан еңбектерiн зерттеу және оны оқу процесiнде игеру мәселелерi
// Қазақстан жоғары мектебi.-2001.- N4 - 5.- 8 -11б.

Олжабай мен Жасыбай // Сарыарқа самалы.-2002.- 29 тамыз.- 7б.
Тойшылықова Г. Әлекең әйгiлiген деректер // Қазақ тарихы.-1999.- N6.20 - 23б.
Әсембаева Б.
Әлкей Марғҧланның алғашқы мақалалары /
Б.Әсембаева // Ақиқат.- 2005. - N4.- 91- 93б.
Байгунаков Д.С. Ә.Х.Марғҧлан - кӛне дәуір зерттеушісі / Байгунаков
Д.С // Әл-Фараби атындағы ҚҦУ Хабаршысы. Тарих сериясы.- 2006.- №3
(42). - 123 - 126б.
Есали А.
Ҧлттық ғылымның алыбы (Әлкей Марғҧланның Алматыда
ескерткіші ашылды) / Есали Айнаш; Айнаш Есали // Егемен Қазақстан.2008.- 18 қаңтар. - 10б.
Жолдасбаева К.О.
С. Ж. Жодасбаевтың "Жетісу тарихы" атты
еңбегіндегі елді - мекендер тарихы / Жолдасбаева К.О // әл-Фараби атындағы
ҚҦУ хабаршысы. Тарих сериясы.- 2007.- №2 (45). - 36 - 39б.
Зарлы кӛкекке // Абай.- 2005.-N1.- 35б.
Кӛмеков Б. Ерен тҧлға: [Мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде аталып
ӛткен заңғар тҧлға, ҧлтымыздың ҧлы перзенті Ә.Х.Марғҧлан биыл 100-ге
толды] / Болат Кӛмеков // Парасат. – 2004 - N11.- 5 - 9б.
Қойгелдиев М.Тылсым әлем: [Мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде
аталып ӛткен заңғар тҧлға, ҧлтымыздың ҧлы перзенті Ә.Х.Марғҧлан биыл
100-ге толды] /Қойгелдиев М; Мәмбет Қойгелдиев // Парасат. - 2004 - N11.5б.
Марғҧлан Д. Арманы кӛп еді..: [Мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде
аталып ӛткен заңғар тҧлға, ҧлтымыздың ҧлы перзенті Ә.Х.Марғҧлан биыл
100-ге толды] / Дәнел Марғҧлан // Парасат.- 2004-N11.-2-4б.
Мекемені қазақыландыру жҧмысына шҧғыл кірісу керек: [Әлкей
Марғҧланның публицистикасынан] / Дайынд. Б.Әсембаева // Абай.- 2005. N1. - 31 - 34б.

23 мамыр

Ғалым Кемел Ақышҧлы
Ақышевтың туғанына 85 жыл (1924-2003)

Ақышев Кемел 1924 жылы 23 мамырда Павлодар облысы Баянауыл
ауданында туған. Археолог, қазақ археология ғылымының негiзiн
қалаушылардың бiрi. Қазақстан Мемлекет, (1982), ҚР ҒА-ң Ш.Уәлиханов
атындағы арнаулы сыйлықтарының (1966) лауреаты. Германия археология
институтының корреспондент мҥшесi (1983), 1989 жылдан Қазақстан
ғылымының еңбек сiңiрген қайраткерi.
К.Ақышев 1950 жылы қазақ мемлекеттiк университетiн бiтiрген соң,
Қазақстан Ғылым Академиясының жҥйесiнде: 1955-1990 жылдар аралығында
Ш.Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография институтында
аспирант, кiшi және аға ғылыми қызметкер, археология бӛлiмiнiң
меңгерушiсi, 1991 жылдар аралығында Ә.Марғҧлан атындағы археология

институтының бӛлiм меңгерушiсi, институттың бас ғылыми қызметкерi
болып жҧмыс iстедi.
2000 жылдан бастап ӛмiрiнiң соңына дейiн Астана қаласындағы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетiнде археология,
этнология және әлем тарихы кафедрасының меңгерушiсi болды.
Кемел Ақышҧлы Ақышевтың есiмi Қазақстан тарихының жарқын
беттерi болып табылатын археологиялық қазба жҧмыстарымен тiкелей
байланысты. Ол 1954 жылдан бастап Қазақстан кӛлемiндегi солтҥстiк,
оңтҥстiк
және
Жетiсу
археологиялық
экспедицияларының
ҧйымдастырушысы және жетекшiсi болды. Кӛне және ерте ғасырлардағы
Қазақстан ескерткiштерiн, әлемдiк маңызы зор Есiк обасынан табылған
"Алтын адам" (б.з.6. 5 - 4 ғ.), Бесшатыр (б.з.б. 6 - 5 ғ.), Отырар жәдiгерлерiн
ашып, зерттедi. Қола, ерте темiр дәуiрлерiнiң мәдениеттерiн кезеңдеу және
мерзiмдеу мәселелерiн анықтады.
Ғалым кӛне Қазақстан тарихының негiзгi тҧжырымдарын жасауға
белсене қатысты. Орталық Азия ӛркениетi жҥйесiнде ежелгi Қазақстанның
орнын айқындауға елеулi ҥлес қосты. К.А.Ақышев есiмi бiздiң елiмiзде және
шетелдерде дарынды археолог, тарихшы ретiнде кеңiнен танымал. 220-ға
жуық ғылым еңбектерi, оның iшiнде 14 монография жазған. Бiрiншi дәрежелi
Отан соғысы, "Қҧрмет Белгiсi", "Парасат" ордендерiнiң иегерi.
Әдебиеттер:
Ақышев Кемел // Қазақстан: Ҧлттық энциклопедия.- 6т.- Алматы,
1998.- 1т.- 236 б.
Айтбаева А. Кемел Ақышҧлы Ақышев – қазақтың кӛрнекті археологі
/ А.Айтбаева // Әл-Фараби атындағы ҚҦУ Хабаршысы. Тарих сериясы. 2006.- №3 (42). - 144 - 147б.
Кемел Ақышҧлы Ақышев: Некролог: [Қазақ археология негізін
қалаушылардың бірі, Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Қазақстан ғылымына еңбегі сінген қайраткер] // Қазақ әдебиеті.- 2003.-15
тамыз.-15б.
Нухҧлы А.
Асыл мҧрасын асқақтатқан бабалар: [Кереку жерінен
шыққан ҧлы адамдар жайлы] / Нухҧлы Алтынбек // Сарыарқа самалы. - 2005.
- 14 шілде. - 4 - 5б.
24 мамыр

Ақын Сәбит Дӛнентаевтың
туғанына 115 жыл (1894-1933)

Сәбит Дӛнентаев 1894 жылы қазiргi Павлодар облысында шаруа
отбасында дҥниеге келген. Жас кезiнен ескiше хат танып, кейiннен Павлодар
медресесiнде оқыды. Мҧғалiм жалдап, орысша сауатын ашады.
1916 жылы патша ҥкiметiнiң қазақтарды тылдағы қара жҧмыстарға алу
жӛнiндегi жарлығы бойынша Екiбастҧз шахтасында, кейiн Рига маңындағы
майдан шебiнде окоп жҧмыс қазу жҧмысында болған.

Туған елiне қайта оралғаннан кейiн Семей қаласындағы мҧғалiмдер
даярлайтын курста оқыды. 1919 -1922 жылдар арасында қазақ ауылдарында
мҧғалiм, халық соты қызметтерiн атқарды.
1928 жылдан бастап С.Дӛнентаев "Қазақ тiлi" газетiнiң редакциясында
жҧмыс iстеп, барлық кҥш жiгерiн қазақ әдебиетiн дамытуға жҧмсайды.
С.Дӛнентаевтың "Қиялым" деген тҧңғыш ӛлеңi 1913 жылы "Айқап"
журналында басылып шықты. 1915 жылы Уфа қаласында "Ҧсақ-тҥйек" деген
атпен шыққан ӛлеңдерiнiң алғашқы жинағы жарық кӛрдi. Ал, 1957 жылы
шығармаларының академиялық жинағы шықты.
С.Дӛнентаевтың ақындық қызметi екi кезеңге бӛлiнедi. Бiрiншi кезеңi1912-1918 жылдар арасы, екiншi кезең - кеңес дәуiрiндегi творчествасы, яғни
1918-1928 жылдар арасы.
Ақынның "Заман кiмдiкi", "Досқа", "Замандастарға", "Балалық" және
т.б. ӛлеңдерi халықтың азаттыққа ҧмтылу арманын суреттейтiн реалистiк
шығармалар болды.
С.Дӛнентаевтың кеңес дәуiрiндегi ӛлең-жырларында ӛмiр шындығы
жан-жақты, кеңiнен қамтылған. Ақын шығармалары тақырып, жанр,
кӛркемдiгi жағынан да әр алуан болып келедi.
С.Дӛнентаев ӛз дәуiрiнiң қоғамдық шындығын кең жырлаған, қазақ
әдебиетiнiң ӛткiр сатиралық стильдi қалыптастырған iрi суреткер ақын.
Әдебиеттер:
Дӛнентаев С. Бозторғай.-Алматы,1989.- 144б.
Дӛнентаев С. Ҧрпағыма айтарым.-Алматы, 1989.- 304б.
Дарқан дарын // Сҥйiншәлиев Х. Саңлақтар сарабы.- 1978.-155 -169б.
Дӛнентаев Сәбит // ҚазақССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.- Алматы,
1989.- 4т.- 218б.
Дӛнентаев Сәбит // Советтiк Қазақстан жазушылары.- Алматы, 1987.182б.
Сәбит Дӛнентаев // Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетiнiң тарихы.Алматы, 1994.-287-301б.
Ысқақов Б. Сәбит Дӛнентаевтың ақындық жолы.- Алматы, 1966.- 207б.
Дӛнентаев Сәбит.21-кітап/С.Торайғыров атындағы "Ӛлке тарихы мен
этнографиясын зерттеу орталығы";Орт.дир.А.Ж.Қҧдабаев.- Павлодар: ЭКО,
2003.- 128б.
Сәбит Дӛнентаев.21-кітап / С.Торайғыров атындағы Е.Бекмаханов
атындағы "Ӛлке тарихы мен этнографиясын зерттеу орталығы";Орталық
директоры А.Ж.Қҧдабаев.- Павлодар: ЭКО, 2003.- 128б.
Жиырмасыншы ғасыр басындағы әдебиет: Жоғарғы оқу орындары
фил.журналист.фак.студент.арн.хрестомат.оқу қҧралы / Қҧраст. Қ.Ергӛбек.Алматы: Білім, 1994.- 352б.
Жиырмасыншы ғасыр басындағы әдебиет: Жоғарғы оқу орындары
фил.журналист.фак.студент.арн.хрестомат.оқу қҧралы / Қҧраст. Қ.Ергӛбек.Алматы: Білім, 1994.- 352б.

Кәткенова Ж.
Ӛңірден шыққан тҧңғыш журналист: [Сәбит
Дӛнентаев туралы] / Жадыра Кәткенова // Сарыарқа самалы.- 2008.- 28
маусым. - 5б.
Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы: ӛнд. толықт., 3-басылым /
қҧраст. Ш. Ахметов; ӛңдеген Б. Қ. Қапасова.- Алматы: Павлодар: Арман-------- ?
Мен Сәбиттің шәкіртімін: [Белгілі ақын Ӛтежан Нҧрғалиевпен сҧхбат/
Әңг. Ә.Қодар] / Ӛтежан Нҧрғалиев// Тамыр.- 2004.-N1(қаңтар- наурыз).-133140б.
ХХ ғасыр басындағы әдебиет / Қҧраст.,алғы сӛзін,ӛмірбаяндық
анықтамалар мен тҥсініктерді жазған К.Ергӛбек.- Алматы: Білім, 1994.352бет
Ысқақ Б.
С.Дӛнентаевтың "Кӛркемтай" әңгімесіндегі психологизм /
Б.Ысқақ // ПМУ хабаршысы. - 2002-N3.-235-241б.
Дӛнентаева С. Сыншыл да сыршыл ақын // Ақиқат.- 1994.- N9.- 75 76б.
Қабышҧлы Ғ. "Бас кетсе де тартында" // Қазақ әдебиетi.-1994.- 3
маусым.- 6б.
14 маусым

Актриса Жанат Ансабайқызы
Чайкинаның туғанына 55 жыл (1954)

Жанат Ансабайқызы Чайкина 1954 жылы 14 маусымда Павлодар
облысы Ертiс ауданы Иртышск поселкесiнде туған. 1961- 1971 жылдары
Павлодар қаласының N3 мектеп-интернатында оқыған. 1971 жылы Алматы
Қҧрманғазы атындағы мемлекеттiк консерваторияның театр факультетiне
тҥсiп, оны 1975 жылы бiтiрген.
1975 -1996 жылға дейiн Талдықорған облыстық драмтеатрында қызмет
iстеген. Жиырма бiр жыл iшiнде 50 шақты роль ойнап, 2 рет киноға тҥскен.
1978 жылы творчествалық жастар байқауының республикалық I
дәрежелi дипломымен марапатталған. 1982-1986 жылдары Талды-Қорған
қалалық кеңесiнiң ХYIII және XIX сайлау халық депуттатығына депутат
болып сайланған. 1991 жылы "Қаз.ССР-нiң еңбек сiңiрген әртiсi" атағына ие
болды.
1996 жылдан Ж.Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыкалық
драма театрында қызмет iстеуде. 1997 жылдан облыстың iскер әйелдер
Ассоциациясының мҥшесi болып келедi. 1998 жылы VI республикалық театр
фестивалiнде ең ҥздiк әйел ролi ҥшiн арнаулы сыйлық алды.
Ж.Чайкина кӛптеген (Ғ.Мҥсрепов "Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу" Баянды,
В.Ежов "Соловьиная ночь" Инганы, Т.Ахтановтың "Кҥшiк кҥйеу" Ботканы,
М.Әуезовтың "Қаракӛз" (Қаракӛз), Ғ.Мҥсреповтың "Ақан-серi-Ақтоқты"
(Ақтоқты), Б.Майлиннiң "Шҧға" (Шҧға), М.Әуезовтiң "Айман-Шолпан"
(Шолпан), А.Сейдiмбеков, Б.Ҧзақов "Кҥзеуде" (Торғын), М.Байсеркенов
"Кене хан" (Кҥнiмжан), Еврунид "Медея" (Медея) ролдерiнде ойнады. 1999

жылы А.П.Чехов атындағы Павлодар облыстық орыс драма театрында
"Мария Стюарт" спектаклiнде Мария Стюарт ролiн ойнады.
2000 жылы VIII республикалық фестивальде творчествалық iзденiс
ҥшiн арнайы сыйлық алды.
Әдебиеттер:
Әбiлдә Қ. Қайта тҥлеген қара шаңыраққа -10 жыл // Сарыарқа самалы.2000.-8 желтоқсан.-4-5б.
Жанат Чайкина: "Ӛнерiм жетелеп, елiме оралдым…" // Сарыарқа
самалы.-1996.-26 қараша.-4б.
Қҧрманғалиҧлы М. Бiр қойылымнан кейiнгi толғаныс // Сарыарқа
самалы.-1998.-21 сәуiр.-5б.
1 шiлде

П.И. Чайковский атындағы
Павлодар музыкалық колледжiнiң
ашылғанына 50 жыл (1959)

П.И.Чайковский атындағы музыкалық колледж (ол кезде училище)
1959 жылы ашылған. Алғашқы рет оның қҧрамында барлық жоғы 60 оқушы
және 19 педагог болды. Оның негiзiн қалаушылардың бiрi болып
Ленинградтық скрипкашы Г.Э.Кромер саналады.
Колледж фортепиано, iшектi аспаптар; ҥрмелi және соқпалы аспаптар;
халық аспаптары, хор дирижерлерi, музыка теориясы; ән-кҥй, сахна, оркестр
аспаптары мамандарын даярлайды.
Қазiргi кезде музыкалық колледж нағыз ӛнер шiркеуiне айналған.
Колледжде 60 оқу кластары, кiтапхана, фонотека, концерт және спорт
залдары бар. Он жыл бҧрын алғашқы колледж бiтiрушiлердiң бiрi, қазiргi
кезде атақты суретшi болған В.Поликарповтың эскизi бойынша жасалған
кӛрме залы пайда болды.
Оқушылар мен мҧғалiмдерден қҧралған 9 творчествалық коллектив
бар. Оның iшiнде, 4 оркестр: симфониялық, орыс халық инструменттер
оркестрi, қазақ халық инструменттер оркестрi, ҥрлеп ойнау оркестрi мен
эстрадалық инструменттер оркестрi. Колледже бес хор коллективi бар:
аралас топ, балалар тобы, қазақ тобы және ер балалар тобы. Бҧл
коллективтердiң тарихы осы оқу мекемесi тарихымен байланысты. Бҧнда
қҧрылған симфониялық оркестрдi 25 жылдай Еңбек сiңiрген ӛнер қайраткерi
А.А.Меттус басқарған. Халық оркестрiнiң негiзiн қалаушылардың бiрiкомпозитор В.С.Ширинкин.
Бҧл оқу мекемеде Қазақ ҧлттық музыка Академиясының филиалын
ашу туралы колледж бен академия арасында келiсiм шарт жасалған.
Әдебиеттер:

Павлодар музыка училищесi // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.4т.- Алматы, 1988.- 3т.- 423б.
20 шiлде

Компазитор Анатолий Владимирович
Бычковтың туғанына 80 жыл (1929-1998)

Анатолий Владимирович Бычков 1929 жылы Павлодар облысы Ақсу
қаласында туған. Қазақстанның орыс композиторы, ҚазССР-нiң халық әртiсi
(1986).
1955
жылы
Алматы
мемлекеттiк
консерваториясын
(Е.Г.Брусиловскийдiң композиция класы бойынша) бiтiрдi. 1955-62 жылдары
Алматы музыка училищесiнде, 1962 жылдан Алматы мемлекеттiк
консерваториясында педогогикалық қызметпен (проф., 1982) шҧғылданды.
1968-73 жылдары Қазақстан Композиторлар Одағы басқармасы тӛрағасының
орынбасары болды.
Бычковтың "Дала арайы" (1967, Е.Рахмадиев және Г.И.Гризбилмен
бiрге) операсы, "Сәкен туралы аңыз" симфониялық поэмасы (1963), "Ақын
әнi" (1958; сӛзi Жамбылдiкi), "Соғыс әндерi" (1967), "Жоқтау" (1975) атты
симфониялық оркестрге арналған вокалдық және хор циклдерi, әнроманстары және т.б. музыкалық шығармалары бар. Сонымен қатар, "Бҧл
бiздiң ҧлымыз" (1958), "Тыныштық" (1959), "Ана туралы аңыз" (1962),
"Ботагӛз" (1967) т.б. кинофильдердiң музыкасын жазды.
А.Бычков ӛз туындыларында қазақ фольклорын ӛзiндiк ерекшелiкпен
шебер пайдалана бiлдi.йғ
Әдебиеттер:
Бычков Анатолий Владимирович // Қазақ ӛнерi: энциклопедия.Алматы.-2002.-149б.
Бычков Анатолий Владимирович // Қазақ ССР: Қысқаша
энциклопедия.-4т.-Алматы, 1989.- 4т.-189-190б.
11 тамыз

Орыс Сібір жазушысы мен суретшісі
Антон Семенович Сорокиннің туғанына 125 жыл (1884-1928)

Орыс Сібір жазушысы мен суретшісі Антон Семенович Сорокин
Павлодар қаласында 1884 жылы 11 тамызда дҥниеге келген.
Омск қаласындағы ер балаларға арналған гимназияда оқиды, бірақ
тәртіпсіз болған соң ХІХ ғасырдың 90 жылдары оқу орнынан шығарылады.
1900 жылы икона жазатын шеберханада оқиды, бірнеше мамандық
ауыстырады. ХХ ғасырдың басында әдеби қызметпен айналыса бастайды.
Мелодрамалық «Золото» (1904), «Хохот желтого дьявола» (1906),
«Смертельно раненые» (1912) романдарының авторы. «Стоны последние»
(1914), «О чем плакал Кенжетай» (1915), «Таланты Сибири и золото» (1916),
«33 скандала Колчаку» (1926-28), «Симу» (1928) және т.б. әңгіме жинақтары

бар. Оны «Сібір әдебинтінің Дон-Кихоты» деп атаған. Ӛзін «Сібір
жазушыларының ханымын» деп таныстырған. 1917 жылдан кейін «Рабочий
путь», «Настоящий», «Сибирские огни», «Сибирь» газет-журналдарымен
қызметтес болған. Омск қаласындағы ғылым, әдебиет, ӛнер жҧмысшы
ҧйымының, жазушылар ҧйымының
жетекшіс, ӛзінің графикалық
туындыларының кӛрмесін қҧрастырған, ӛзін және ӛзінің шығармашылығын
жиі жарнамалаған. Павлодар қаласының бір кӛшесіне Сорокин аты берілген.
…………………………………..
20 тамыз
Журналист және ақын Қажымҧрат
Қҧсанҧлы Смағҧлдың туғанына 70 жыл (1939)
Қазақстан Журналистер Одағының мҥшесi, ақын, сатирик Смағҧл
Қажымҧрат Қҧсанҧлы 1939 жылы 20 тамызда РФ Новосiбiр облысы
Қарасуық ауданының Жоғарғы Баян ауылында туған. 1954 жылы жетi
жылдық мектепте оқып, оны бiтiрген соң, Б.Ахметов атындағы
педагогикалық училищеге тҥсiп, 1958 жылы бiтiрiп шықты.
Қ.Смағҧл еңбек жолын қазiргi Ақтоғай ауданының Ақкӛл ауылында
мҧғалiмдiк қызметiнен бастады. Ақын алғаш рет "Қызыл ту" газетiнде 1954
жылы жарияланды. Басылым бетiнде балауса ӛлең-жырлары жарық кӛре
бастады. 1962 жылы ҚазМУ-ң журналистика факультетiне тҥсiп, оны 1967
жылы аяқтайды.
Журналист облыстық "Сарыарқа самалы" ("Қызыл ту") газетiнде
қызмет iстеуде. Әр жылдарда облыстың талай шаруашылықтарында болып,
ауыл шаруашылығының тiршiлiк-тынысын жан-жақты қамтыды. Поэзияны
ерекше қҧрметтеп, ҥлкен талғаммен қарайтындығының бiр себебi де сол,
экономикалық бағыттарда қалам тарта жҥрiп, жыр-толғауларының легiн
ҥлкен эпикалық шығармаларға жалғай бiлдi.
Қ.Смағҧлдың шығармашылығындағы еселi еңбектi, ҥлкен әзiрлiктi
танытатын "Жазықсыздар" поэмасы. Кӛлемi жағынан да, кӛтерген тақырыбы
жағынан шоқтығы биiк. Бҧл ҥлкен эпикалық туындыға ӛзек болған 1937-38
жылдардағы репрессия кезiнде жазықсыз жапа шеккен ел азаматтарының
қасыреттi тiрлiгi, қайтпас ерлiгi. Сол секiлдi "Тағдырлар", "Батырлық туралы
жыр" дастандары да ел басынан ӛткерген қилы замандармен ҥндес жатыр.
Жазушыны облыс оқырмандары кӛбiнесе сатира сарбазы ретiнде
таниды. Бҧл "Қалжыңдауға қалайсың?", "Бәрiн де бiлiп жҥрмiз" деген сынсықақ топтама кiтаптары жарық кӛргендiктен және "Қышқыл кҥйiс, мысқыл
мҥйiс" секiлдi сынға, әзiлге, мысқылға арналған беттердi ҧйымдастыра
отырып, оған ӛз шығармашылығымен қатысқандықтан да "Сарыарқа
самалының" сықақшысы" атына ие болған.
Ән әлемiнiң ӛзiнде Қ.Смағҧлдың ӛлеңдерi ӛз орнын табуда. "Ана
махаббаты", "Шәкiрттер вальсi", " Наурыз келдi", "Ҧстаздар ҧясы" секiлдi
ӛлеңдерiне сазгер Назымбек Дҥкенбай ән жазса, Қайырбек Сатиев
"Сарбаздар маршы", "Ағажан-ардағым" туындыларын сахнаға шығарды.

Әдебиеттер:
Смағҧл Қ. Бәрiн де бiлiп жҥрмiз.- Алматы, 1988.- 64б.
Смағҧл Қ. Тағдырлар.- Павлодар, 2000. - 448б.
Смағҧл Қ. Ауылдастар - бауырластар / Әнi: Н.Дҥкенбайдiкi // Сарыарқа
самалы.-1999.-19 тамыз.-4б.
Смағҧл Қ. Бҧрсайшы қазақшаға кӛңiлiңдi / Әнi: Н.Дҥкенбайдiкi // Ертiс
дидары.-2001.-25 мамыр.- 4б.
Смағҧл Қ. Маған ыстық Қарасуық: Ӛлеңдер // Сарыарқа самалы.-1999.19 тамыз.-5б.
Смағҧл Қ. Ойлар мен шабыт тоғысы: Ӛлеңдер // Сарыарқа самалы.2003.-16 тамыз.- 8б.
Смағҧл Қ.
Аққу арман қанат қақты: [Лебяжі ауданы Аққу ауылында
ҧлттық ат спортынан жарыс ӛткізілді] / Қ.Смағҧл Қ // Сарыарқа самалы.2001.- 10 тамыз.- 1,16б.
Смағҧл Қ. Ана туралы толғау: Ӛлең / Қ. Смағҧл // Сарыарқа самалы.2002.-14 желтоқсан.- 6б. (Жалғасы келесі сандарда).
Смағҧл Қ.
Ӛмірде ӛшпейтҧғын із қалдырған: ӛлең] / Қ.Смағҧл //
Сарыарқа самалы.- 2001.- 25мамыр.- 25б.
Смағҧл Қ. Удың қырсығын уланғанда білеміз: [Павлодар экологиясы] /
Қ.Смағҧл // Сарыарқа самалы.- 2001.-19 маусым.-3б.
Смағҧл Қ.
Ҧлы жҥрек жаңылма дҥрсіліңнен: ӛлең] / Қ.Смағҧл //
Сарыарқа самалы.- 2002.-7 маусым.- 8б.
Смағҧл Қ. Биылғы астық кӛңіл кӛншітерлік: [Павлодар облысында] /
Қ.Смағҧл, Ж.Бижан // Сарыарқа самалы.- 2001.-18 қыркҥйек.-1- 2б.
Смағҧл Қ.
Астықты ауданда: [Ертіс ауданы] / Смағҧл Қ // Сарыарқа
самалы.- 2001.- 28қыркҥйек.- 1- 2б.
Смағҧл Қ.
Социалистік еңбек ерінің әңгімесі: [Қабдынасыр
Шарбақбаевтың] / Қ.Смағҧл // Сарыарқа самалы.- 2001.- 29 маусым.- 27б.
Смағҧл Қажымҧрат.
Тағдырлар:Ӛлеңдер / Қ.Смағҧл.- Павлодар:
НПФ"Эко", 2000.- 448б.
Смағҧл Қ.
Тағдыр тауқыметі (Ҥш кӛріністі драмалық қойылым) /
С.Қажымҧрат // Айдын.- 2004.-N1.-17-21б.
* * *
Жҧматов Ғ. Таңдаған тҧлғалы орын жыр кӛшiнен // Сарыарқа самалы.1999.-19 тамыз.-4б.
Әмiржанҧлы К. Қажымҧратқа!: Ӛлең // Сарыарқа самалы.-1999.19 тамыз.-4б.
"Ауыл тірлігі ӛз қолымызда": ["Қайырбек" ЖШС-інің тӛрағасы
Тілеубек Байкинмен сҧхбат / Әңг.Қ.Смағҧл] //Сарыарқа самалы.- 2002.- 13
тамыз. - 4б.
Дҥкенбай Н. Керекуім / Сӛзі: Қ.Смағҧлдікі / Н.Дҥкенбай // Сарыарқа
самалы.- 2003.- 28 қаңтар.- 4б.

Дҥкенбай Н.
Туған жер / Сӛзі: Қ.Смағҧлдікі // Сарыарқа самалы.2003.- 15 сәуір.- 4б.
Дҥкенбай Н.
Сағындым Баянымды / Сӛзі: Қ.Смағҧлдікі / Дҥкенбай
Назымбек // Сарыарқа самалы.- 2007.- 3 қараша. - 6б.
5 қыркҥйек

Фотограф-ӛлкетанушы Д.П.Багаевтың
туғанына 125 жыл (1884-1958)

Багаев Дмитрий Поликарпович Ресей Федерациясындағы Киров
облысында 1884 жылы 5 қҧркҥйекте дҥниеге келді. Ол – фотограф,
ӛлкетанушы, облыстық ӛлкетану мҧражайының негізін қалаушысы және
бірінші директоры. 1901-1903 жылдары Омбыдағы фотограф Коркиннан
қысқа мерзімдегі курстарды және 1928 жылы
Москва қаласындағы
фотокурстарды бітірген. 1905 жылы фотостудияның иесі. 1912жылы
Томбыдағы фотографиялық қоғамының мҥшесіне сайланған. 1915-1918
жылдары әскерде қызмет еткен. Павлодар Ертіс ӛңірінің және Қазақстан
бойынша этнографиялық экспедициясының қатысушысы. 1936-42 жылдары
«Қазақстанды зерттеу қоғамының» Павлодар бӛлімшесісен тығыз қызмет
атқарды. 1928 жылдан бастап облыстық және райындық газет беттерінде
ӛлке тарихы, оның ішінде Коряков. Екібастҧз, Баянауыл, Майқайың туралы
ірі мақалаларын жариялады.
1942-58 жылдары Павлодар облысының
ӛлкетану мҧражайының директоры. 1905-58 жылдары облыс пен қаланың
жартыжылдық фотошежіресін қҧрды. Негатив саны 3000-нан кӛп. Бҧрынғы
музей ғимаратында мемориалды тақта орналастырылған. 1991 жылы атымен
Павлодар қаласының кӛшесіне аты берілген, 2001 жылы Мҧражай ҥйі
ашылды, бюст жасалған.
7 қыркҥйек

Актер және музыкант Р.Б.Омаровтың
туғанына 90 жыл (1919-1988)

Омаров Рҥстем Бейсенҧлы 1919 жылы қазiргi Павлодар облысы Лебяжi
ауданы Шарбақты селосында туған. 1937-39 жылдары Ленинград музыкалық
училищесiн оқып, 1954 жылы Алматы консерваториясын бiтiрдi. Музыкант
жастайынан домбыра тартуды әкесiнен ҥйренген.
Белгiлi кҥйшi
О.Қабиғожиннiң шәкiртi болған.
1934 жылдан Қазақтың халық аспаптар оркестрiнде домбырашы,
кейiннен домбыра тобының концертмейстерi және домбырашы қызметiн
атқарды.
1936 жылы Москвада ӛткен қазақ әдебиетi мен ӛнерiнiң онкҥндiгiне
қатысқан. Кеңес Одағы кезiнде оркестр қҧрамында кӛптеген қалаларда, шет
елдерде болып ӛнер кӛрсеткен.
Омаров қазақ халқының кҥй мҧрасына, әсiресе Қҧрманғазы кҥйлерiн,
оның орындаушылық дәстҥрiн жете меңгерген. Музыкант репертуарында
Қҧрманғазының "Қайран шешем", "Машина", Тәттiмбеттiң "Саржайлау",
Мәменнiң "Санау", Динаның "Той бастар" т.б. кӛптеген кҥйлерi бар.

Омаров Рҥстем Бейсенҧлы ҚазССР-ң халық әртiсi, 1967 жылдан
ҚазССР-ң еңбек сiңiрген әртiсi. Ҧлы Отан соғысына қатысқан.
Әдебиеттер:
Омаров Рҥстем Бейсенҧлы // Қазақ ӛнерi: Энциклопедия.- Алматы,
2002.- 538б.
Омаров Рҥстем Бейсенҧлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.Алматы, 1989.- 4т.- 466б.
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Ғалым Х.Арғынбаевтың
туғанына 85 жыл (1924-1998)

Арғынбаев Халел 1924 жылы 21 қыркҥйекте Павлодар облысы
Баянауыл ауданында туған. Тарих ғылымының докторы (1976), профессор
(1982). Ҧлы Отан соғысына қатысқан.
1951 жылы Қазақ педагогика институтын бiтiргеннен кейiн
Талдықорған облысы Панфилов қаласында педагогикалық училищеде
мҧғалiм, 1957 жылдан Қазақстан ҒА-ң тарих, археология және этнография
институтының кiшi, аға ғылыми қызметкерi, этнография бӛлiмiнiң
меңгерушiсi, институттың бас ғылыми қызметкерi болды.
Қазақ халқының тарихи этнографиясын зерттеуге зор ҥлес қосты. Осы
салада 200-ден астам ғылыми еңбек, бiрнеше ғылыми монография жазған.
1959-76 жылдары Қазақстанның бiрқатар облыстарына арнайы
ҧйымдастырылған этнографиялық экспедияларды басқарды. Қазақстан және
Орта Азия халықтарының тарихи - этнографиялық атласын жасауға
атсалысты.
Х.Арғынбаев Қазақстандағы этнографиялық ғылымының негiзiн салған
академик Ә.Марғҧланның ғылыми мектебi дәстҥрiн дамытты.
Әдебиеттер:
Арғынбаев Х. Қазақ отбасы.- Алматы, 1996.- 288б.
Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолӛнерi: Ғылыми-зерттеу еңбек.Алматы, 1987.-128б.
Арғынбаев Х., Мҧқанов М. Қазақ шежiресi хақында. - Алматы, 2000.464б.
Арғынбаев Халел // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.- Алматы,
1988.- 3т.- 83б.
Арғынбаев Халел // Қазақстан. Ҧлттық энциклопедия.- 6т. - Алматы,
1998.-1т.- 429 - 430б.
Арғынбаев Х.
Ӛзбекәлі Жәнібеков-қазақ этнографиясының
жанашыры / Халел Арғынбаев // Ӛлкетану-Краеведение.- 2005.- №3. - 10 12б.

Алдабергенов Қ.
Тарихтың тарлан білгірі: [Ғалым-этнограф Халел
Арғынбаев туралы] / Қ.Алдабергенов // Сарыарқа самалы.- 2004.-30 қазан.6б.
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Павлодар кӛркем мҧражайының
қҧрылғанына 45 жыл (1964)

Павлодар облыстық бейнелеу ӛнер мҧражайы – Қаз.ССР Мәдениет
министрлiгiнiң бҧйрығымен 1964 жылы қҧрылған Қазақстандағы екiншi
кӛркем мҧражай. Бҧрын мҧражай шағын ғана облыстық тарихи-ӛлкетану
мҧражайының бӛлiмiнен басталатын. Кейiн, екiншi Павлодарда бҧрынғы
мектеп болған мекемеге орналасты. Одан тҧрғын ҥйдiң бiрiншi қабатына
кӛшiп, соңғы рет арнаулы мекеме бӛлiндi. 1992 жылы мҧражай Павлодар
кӛркем мҧражайы деп атала бастады.
Мҧражайда Москва, Ленинград, Прибалтика қалалары, Алматыдан
тҥскен ХХ ғасыр шығармалары қойылған. Әсiресе, Қазақстан кәсiби
бейнелеу ӛнерiнiң пайда болу тарихы мен дамуы, ХХ ғасырда жасалған
алғашқы Н.Г.Хлудовтың, оның оқушылары-А.Кастеев, Н.Соловьевтiң
шығармаларынан бастап, казiргi суретшiлер мен графикшiлер -К.Телжанов,
Г.Исмаилова,
А.Галимбаева,
С.Айтбаев,
С.Романов
және
т.б.
коллекцияларына
дейiн қойылған. Графика коллекциясы Е.Сидоркин,
А.Гурьев, И. Исабаев есiмдерiмен кӛрсетiлген.
Мҧражай жинағында Ресей, Украина, Орта Азия аймақтары,
Қырғызстан, Закавказье және Прибалтика суреттерi мен графиканың ҥлкен
бӛлiмдерi бар. Ресми ӛнерден басқа, қорда 20-30 жылдардағы орыс
авангарды,
50-60 жылдардағы москвалық авангард , 70-80 жылдардағы
ӛнердiң жеке коллекциялары мен шығармалары жинақталған.
Мҧражайда жергiлiктi суретшiлердiң
(А.Бибин, Қ.Баймулдин,
А.Гулин, П.Величко, М.Колмогоров, П.Лысенко, В.Мартынцев, Қ.Қаржасов,
А.Игембаев, В.Приходько, В.Поликарпов және т.б.) сыйға тартқан еңбектерi
бар.
Мҧражайда ҥлкен ғылыми-зерттеу жҧмыс, кӛрмелер ӛтiп, ағарту және
басқа да бағдарламалар iске асырылуда. 2000 жылы мҧражай халықаралық
"Ашық мҧражай" ассоциациясына кiрiп, ЮНЕСКО қолдайтын СоросҚазақстан қор бағдарламалары мен "Сеть", "Наследие" ("Мҧра") ҥлкен
жобаның қатысушысы болды.
Әдебиеттер:
Кӛркем сурет кӛрмесi ашылды // Сарыарқа самалы.- 2002.- 29
желтоқсан.- 3б.
қазан

Б.Ахметов атындағы Павлодар
педколледжiнiң ашылғанына 80 жыл (1929)

1921 жылы республика халық ағарту комиссариатының шешiмiмен
Ӛскемен қаласында педкурс ашылып, соның негiзiнде 1923 жылы
педтехникум қалыптасты. Қазақстан Ағарту Орталық атқару Комитетi 1929
жылы бҧл оқу орнын Павлодар қаласына ауыстырды. Ол кезде 4 негiзгi класс
пен 1 дайындық тобында 90 оқушы ғана оқыған. Сол жылы қазақ балалары
ҥшiн тағы бiр дайындық тобы ашылды. Кейiн 1937 жылы педтехникум ҥш
жылдық педагогикалық училище болып қҧрылды. 1930 жылы педтехникум
облысымыздың жетi жылдық мектептерi ҥшiн алғашқы 51 тҥлектерiне
жолдама бердi.
Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық колледж Павлодар
қаласында 1929 жылы ашылған тҧңғыш орта арнаулы оқу орны болып
табылады. Бастапқы кезде техникум, кейiн училище, бертiнде колледж
мәртебелерiн иелеген 75 жылдық тарихы бар.
Павлодар педтехникумының ең бiрiншi тҥлектерiнiң бiрi-Бейсен
Ахметҧлы Ахметов (1929-1933). ҚР Еңбек сiңiрген мҧғалiмi, Ҧлы Отан
соғысының ардагерi, бiрнеше медальдар мен ордендердiң иегерi, Павлодар
қаласының қҧрметтi азаматы болды.
Б.А.Ахметов училищеге кӛп еңбек сiңiрген. 1946-1972 жылдар
арасында училищеде қызмет еттi. 1996 жылы педколледжге Б.Ахметов есiмi
берiлдi. 1946-48 жылдары оқу орнын филология ғылымының докторы,
профессор Г.А.Мейрамов басқарды.
Сол сияқты физика-математика
ғылымының кандидаты С.Ы.Ыбыраев, ҚР Еңбегi сiңiрген мҧғалiм
Р.А.Молдабекова, филология ғылымының кандидаты З.Э.Гуттенлохер т.б.
болды.
Ҧлы Отан соғысында училищенiң ҥйiне әскери госпиталь орналасты
да, училище уақытша Семиярка ауылына кӛшiрiлдi. 1941-45 жылдары
оқытушылар қҧрамы кӛп ӛзгердi. Кҥндiзгi бӛлiмде оқитын оқушылар саны
елеулi тҥрде қысқарды. Сол кезгi жағдайларға байланысты еңбектен қол
ҥзбей оқитын болды. 1941 жылы сырттай оқитын 250 оқушы мезгiлiнен ерте
бiтiрiп, ауыл мектептерiне жiберiлдi.
1972 жылдан 1989 жылға дейiн училище директоры, "Қҧрмет Белгiсi"
орденiнiң иегерi С.Қ.Қҧспанов училище iсiн жақсарту жолында кӛп
жҧмыстар атқарды. 1936 жылы училище қазақша оқитын топтар ашты да,
1992 жылы қазақ бӛлiмi қалыптасты.
Педколледжде жҥздеген оқытушы жҧмыс iстейдi. Бҧлардың iшiнде
бҧрынғы одақтық, республикалық халық ағарту iсiнiң ҥздiктерi, ордендiлерi
де бар. Олардың кӛбi ӛз пәнiнiң майталман шеберлерi.
Әдебиеттер:
Жҧмабаева Қ. Алпыстың асқарында // Қазақстан мҧғалiмi.- 1989. - 28
сәуiр
Жҧмабайқызы Қ. Бiлiм ордасына-65 жыл // Сарыарқа самалы. - 1994. 5 қараша

Жҧмабайқызы Қ. Ҧстаздар ҧясы // Сарыарқа самалы.- 1999.- 2 қараша.4б.
Қани А. Сурет сырына ҥңiлсек… // Сарыарқа самалы. - 1999. - 4
қараша. - 10б.
Нҧрсейiт М. Жастық шақ ӛткен орда // Сарыарқа самалы. - 1999. 2 қараша. - 4б.
Тәрбие жҧмысы ӛз жемiсiн бередi // Сарыарқа самалы. - 1996. - 1 қазан
Компьютер сыныбы ашылды: [Б.Ахметов атындағы Павлодар
педагогикалық колледжінде "Компьютерлік сауаттылық" курстары жҧмыс
істейді] // Егемен Қазақстан.- 2007.- 2 тамыз. - 10б.
1 қазан

Ғалым, қоғам қайраткері Ж.Ахметовтың
туғанына 90 жыл (1919-2003)

Ахметов Жҧмабай (1919-2003) – тарих ғылымдарының кандидаты,
доцент, ағарту ісінің ҥздігі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ҧстаз,
Ҧлы отан соғысының ардагері. 1938 жылы Семейдегі педагогикалық
училищені, ал 1960 жылы Н.К.Крупская атындағы педагогикалық
институтты бітірді. 1938-40 жылдары Қашыр районында орта мектеп
мҧғалімі, оқу ісінің меңгерушісі. 1946-52 жылдары Михайловск, МаксимГорький райкомының меңгерушісі. 1952-57 жылдары Ертіс, Цюрупинск
райкомының екінші хатшысы, 1957-60 жылдары Баянауыл райкомының
бірінші хатшысы.
1960-69 жылдары Павлодардың облыстық және қалалық комитетінің
меңгерушісі, мҧғалімдерді жетілдіру институтының директоры, №12 орта
мектептің директоры.1969-90 жылдары ҚазКСР ағарту Министрлігінің
мектепьерді басқару бастығы, Абай атындағы ҚазПИ-ге қарасты
мектептердің кәсіби деңгейін кӛтеру факультетінің деканы. Ленин, Ҧлы Отан
соғысының ордендерімен, медалдарымен марапатталған.
1 қазан

Лебяжі ауданының қҧралғанына 70 жыл (1939)

Бҧрын Семей губерниясына қараған Бесқарағай ауданы 1939 жылы 1
қазаннан Бесқарағай, Лебяжі, Май аудандары болып ҥшке бӛлінеді. Жер
кӛлемі 8,1 мың км2. Тҧрғын халық саны 19,6 мың адам (1999). Ауданда іріліҧсақты 15-16 кӛлдер, 20-25 бҧлақтар бар.Аудан кӛршілес Алтай ӛлкесімен,
Семей облысымен, осы облыстың Шарбақты, Павлодар аудандарымен
шектеседі.
Облыс орталығынан Омбы-Алматы-Семей автожолымен
байланысады. Жері-сары топырақты, қҧмдауытты, топырағында ылғал ҧзақ
сақталынбайды. Орманы Алтай ӛлкесімен шектеседі. Екі орман
шаруашылығы бар. Олар 160 мың гектар жерді алып жатыр. Ауданның
негізгі бағыты – қой шаруашылығы. Аудан радиация қауіпті зонасына
жатады. Климаты континенталды. Қаңтардағы орташа температурасы -17о -

-18о С, шілдеде +20о +21оС. Даласында қасқыр, қоян, суыр, саршҧнақ;
суында ҥйрек, қаз тіршілік етеді. Территориясында 11 ауыл-аймақ бар:
Лебяжі, Вочсточный, Жамбыл, Қазын, Қызылағаш, Қызыләскер, Майқарағай,
Майлыбай, Шақы, Шербақты, Ямышев. 1940 жылдан бері «Аққу кҥйі» деп
аталатын аудандық газет шығады. Ауданда ауыл шаруашылық –ӛнімдерін
шығарумен айналысады 10 ауылшаруашылығы, 172 шаруа қожалықтары,
4332 жеке шаруашылықтары бар.
2001-2002 жылдары ауданда 25 кҥндізгі жалпы орта мектеп, оның
ішінде 14 мектеп қазақ тілді, 1 мектеп орыс тілді және 10 мектеп аралас.
Лебяжі ауданы-бҥкіл дҥние жҥзіне танымал, Азияны зерттеугі белгілі
ғалым Г.Н.Потанин, ғҧлама жазушы Всеволод Ивановтың отаны.
Әдебиеттер:
Нар тҧлға: Ғалым,мемлекет қайраткері Айып Қисаҧлы Қҧсайыновтың
ӛнегелі ӛмір жолы жайындағы естеліктер / Қҧраст.А.Ғ.Рамазанов.- Алматы:
Кӛк-Аспан - Қара Жер, 2002.- 362 б.
Павлодар облысының топонимиясы: Лебяжі ауданы ("Прометей"
бағдарламасы бойынша) = Топонимия Павлодарской области : Лебяжинский
район(В рамках программы "Прометей").- Павлодар: С.Торайғыров атындағы
ПМУ, 2005.- 147 б.
Қайдаров Н.
Лебяжі ауданының тарихы /1939-1999/ :Ауданның
60жылдығына арналады / Н.Қайдаров.- Павлодар, 1997.- 196б
"Біз жарқын болашақтың баспалдағында тҧрмыз": [Лебяжі ауданының
әкімі Н.К.Әшімбетовпен сҧхбат/әңг.А.Алақанҧлы] // Сарыарқа самалы.2003.- 30 желтоқсан.- 3б.
Апсалықов С.
Кӛкейкесті мәселелер жоқ емес: [Лебяжі ауданының
хал-жағдайы туралы] / Серік Апсалықов // Сарыарқа самалы.- 2006.- 2
қараша. - 3б.
Ауыл қайта ашылған мәдениет ҥйіне риза: [Жуырда Лебяжі ауданының
Жамбыл ауылында мәдениет ҥйі қайтадан қалпына келтірілді] // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 1 желтоқсан. - 1, 3б.
Аяғанов М.
Тҧрғындарды жайылымнан айырып тынды (Аққу
ауылындағы нәтижесіз жобаға кім кінәлі?) / Мҧрат Аяғанов // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 6 қараша. - 3б.
Әбілдә Қ. Идеологиямен қарулану және кедейшілікпен кҥрес: [Ӛткен
аптада облыс әкімінің орынбасары Р.Жҧмабекова ханым Успенка селосында
Лебяжі, Павлодар, --------------------------------------------- ?
Успенка және Шарбақты аудандарындағы тҧрғындарды еңбекпен қамту
және әлеуметтік қорғау бӛлімдері мен басқармалары қызметкерлерімен
аймақтық семинар-кеңес ӛткізді] / Қ.Әбілдә // Сарыарқа самалы.- 2003.- 4
наурыз.- 4б.
Баймолдин Е.
Оташы, сынықшы, емші: [Павлодар облысы Лебяжі
ауданына қарасты Қорт ауылының тумасы емші Мерғалым ағай жайлы] /
Е.Баймолдин // Сарыарқа самалы.- 2006. - 22 сәуір. - 4 - 5б.

Баймҧратов Б.
Қазақ мектебі ашылды: [Лебяжі ауданы Шарбақты
ауылдық округінің Жабағылы ауылында] /Баймҧратов Б; Б.Баймҧратов //
Сарыарқа самалы.- 2005. - 27 қазан. - ("Туған тіл" қосымша бет)
Баймҧратҧлы Б.
Ауылда мәдениет ошағы ашылды: [Лебяжі ауданы
Қызыл әскер ауылдық округінің орталығы Қара ауылында] / Бақыт
Баймҧратҧлы // Сарыарқа самалы.- 2005.- 10 ақпан.-1б.
Баймҧратҧлы Б.
Қайта тҥлеген Қарақала: [Лебяжі ауданы Қарақала
ауылының қазіргі жағдайы туралы] / Бақыт Баймҧратҧлы // Сарыарқа
самалы.- 2005. - 3 желтоқсан. - 5б.
Бӛжен Б.
Жаңа МТС-тің пайдасы кӛп: [Лебяжі ауданы Қызыләскер
селолық округі Шабар ауылында "Агро Сервис Аққу" МТС-і ашылды] /
Бейбіт Бӛжен // Сарыарқа самалы.- 2005. - 23 шілде. - 1б.
Бығай Ф. Клуб ҥйі (Кезінде ол тиынға ғана сатылып кеткен еді. Бҥгін
оны жаңа қожайынның бергісі жоқ): [Павлодар облысындағы клуб ҥйлердің
мәселесі жайлы] / Бықай Фарида // Егемен Қазақстан.- 2007.- 31 қаңтар. - 4б.
Бықай Ф.
Қарақалаға қоңырау шалыңыз: [Павлодар облысы Лебяжі
ауданындағы Қарақала ауылына АТС-М200 және ИТМ-30 телефон байланыс
желісі іске қосылды] / Фарида Бықай // Егемен Қазақстан.- 2006. - 1 ақпан. 6б.
Бықай Ф.
Саңлақтар ауылда тҧрады: [Павлодар облысы Лебяжі
ауданы Қызылқоғам ауылындағы ӛткен спорт жарысы туралы] / Бықай
Фарида // Егемен Қазақстан.- 2006. - 5 қаңтар. - 4б.
Жайықбаев Н.
Берекелі істер жалғасын табады: [Облыс әкімі
Қ.Нҧрпейісовтің қатысуымен Лебяжі ауданының Аққу ауылында аудан әкімі
С.Әпсалықовтың қорытынды есеп беру кездесуі ӛткізілді] / Нҧрбол
Жайықбаев // Сарыарқа самалы.- 2008.- 7 ақпан. - 3б.
Жайықбаев Н. Ауылда ҧялы байланыс тиімді (Қашыр ауылында
"Beeline" эксклюзивті салоны ашылды) Нҧрбол Жайықбаев // Сарыарқа
самалы.- 2008.- 7 ақпан. - 12б.
Жәдік А. Амангелді мектебі қайта ашылды: [Лебяжі ауданы Шоқтал
ауылында] / А.Жәдік // Сарыарқа самалы.-2003.-11 қазан.-1- 2б.
Жәдік А.
Аудан тойы: [Лебяжі ауданына -65 жыл] / А.Жәдік //
Сарыарқа самалы.- 2004.-14 қыркҥйек.- 3б.
Қайкенқызы А.
Симментал бҧзаулар алынуда: [Лебяжі ауданы
Қызылағаш ауылында] / А.Қайкенқызы // Сарыарқа самалы.- 2003.- 6
наурыз.- 5б.
Қобдабай А. Ауылдың аяқ алысы, ауданның тҧрмыс барысы: [Лебяжі
ауданы бҥгінгі кҥй-жайы туралы] / Қобдабай Айбек // Сарыарқа самалы.2002.- 26 қараша.- 5б.
Қобдабай А.
Шенеуніктер мемлекеттік тілгеқашанғы шекесінен
қарайды? / А.Қобдабай // Сарыарқа самалы.- 2003.-30 қаңтар.-2б.
Қыдыр Е. Хал қалай, қазақы қазы?: ["Егемен Қазақстан" журналистері
жҧмыс сапарымен Павлодар облысы Лебяжі ауданында болды] / Е.Қыдыр //
Егемен Қазақстан.- 2003.- 28 наурыз. - 2б.
Малға бай Малыбай: [Лебяжі ауданы Малыбай ауылы жайлы]

// Сарыарқа самалы.- 2005. - 2 тамыз. - 4 - 5б.
Молдакәрімова М.
Халықтық педагогикаға мән беріп..: [Лебяжі
ауданында] / Майкен Молдакәрімова // Сарыарқа самалы.- 2006. – 28 наурыз.
- 6б.
Мҧқанов С. Н.
"Қалатҧз-Жәміш" этнографиялық-археологиялық
кешені: [Лебяжі ауданында этнографиялық- археологиялық кешенінің
зерттеу мақсатымен жасалған алғашқы қорытындылар жайлы] / С.Мҧқанов
// Ӛлкетану.- 2004 - N3. - 160 - 165б.
Смағҧл Қ. Аққу арман қанат қақты: [Лебяжі ауданы Аққу ауылында
ҧлттық ат спортынан жарыс ӛткізілді] / Смағҧл Қ // Сарыарқа самалы.- 2001.10 тамыз.-1,16б.
Смағҧл Қ.
Социалистік еңбек ерінің әңгімесі: [Қабдынасыр
Шарбақбаевтың] / Қ.Смағҧл // Сарыарқа самалы.- 2001.- 29 маусым.- 27б.
Сманов Ж.
Қолда бар игілікті сақтап, дамыта беру -мҧрат: [Облыс
әкімі Ғ.Жақиянов Лебяжі ауданындағы"Дәурен" шаруа қожалығында болды]
/ Ж.Сманов // Сарыарқа самалы.- 2001.-21 тамыз.-1-2б.
Тағайындау: [Павлодар облысы әкімінің ӛкімімен Әпсалықов Серік
Кәрімжанҧлы Лебяжі ауданының әкі болып тағайындалды] // Сарыарқа
самалы.- 2006. – 30 наурыз. - 1б.
Тастемханов Ӛ. Грант алған ауыл (Кӛп кешікпей мҧнда мәдениет ҥйі
ашылады): [Лебяжі ауданы Қызыләскер ауылдық округінде] / Ӛ.Тастемханов
// Сарыарқа самалы.- 2003.-25 желтоқсан.-3б.
Тҥгелбай Г.
Биылғы фестивальдің соңғы "аялдамасы": [Қазақстан
халқының ӛнері мен мәдениетіне арналған ХІ облыстық фестиваль
керуенінің кезекті "аялдамасы" Луганск ауылы болды] / Гҥлжайна Тҥгелбай
// Сарыарқа самалы.- 2007.- 27 қараша. - 3б.
Шаяхметов Ә.
Қауіпсіздік органында 40 жыл еңбек етті:
[Отставкадағы полковник Д.Ә.Тастен жайлы] / Әділханҧлы Шаяхметов //
Сарыарқа самалы. - 2005.- 15 ақпан.- 7б.
12 қазан

Жауынгер, полковник Ә.Баймолдиннiң
туғанына 100 жыл (1909-1944)

Әбiлқайыр Баймолдин Павлодар облысы Лебяжi ауданындағы Тақыр
ауылында, кедей шаруа отбасында 1909 жылы қазан айында дҥниеге келген.
1924 жылы комсомол қатарына ӛтiп, ауылдағы сан алуан қоғамдық
жҧмыстарға белсене қатысады. Комсомол, пионер ҧйымдарының басшы
қызметiнде болады.
Аудандық партия комитетi Әбiлқайыр ағаның болашағынан зор ҥмiт
кҥтiп, Семейдегi партия -Кеңес мектебiне оқуға жiбередi. Оқуды бiтiрген соң
Павлодар аудандық комитетiнiң хатшысы болып тағайындалады. 1928-31
жылдары комсомолда жҧмыс атқара жҥрiп, партия қатарына мҥшелiкке ӛтедi.

1931 жылы Кеңес Армиясы қатарына ӛз еркiмен сҧранып барады.
Соғыс ӛнерiн ҥйренуге жан-тәнiмен шынайы кiрiсiп, елiне қайтпастан
Алматыдағы атты әскер полкiнде қызмет етiп қалады. 1938 жылы Хасан
кӛлiндегi ҧрысқа қатысады. Әбiлқайыр Баймолдин "Ерлiгi ҥшiн" медалiмен
марапатталған.
1939-1941 жылға дейiн Москвада В.И.Ленин атындағы әскери-саяси
академияда оқыған. Жан-жақты жетiлген, кӛрнектi әскери-саяси жетекшi
болған.
Баймолдин екi соғысқа қатысып, ерлiктерiмен кӛзге тҥскен: 1937-38
жылдары жапон самурайларына қарсы, 1941 жылдың шiлдесiнен 1944
жылдың қаңтарына дейiн немiс басқыншыларына қарсы майданда ерлiк
танытты.
Подполковник Баймолдин бастаған дивизия Невель қаласының
маңындағы Изочи станциясы ҥшiн болған қыран кескi ҧрыста ӛршелене
қарсыласқан гитлершiлердi тас-талқан қылып жеңедi. Баймолдин осы ҧрыста
снаряд жарылысынан қаза тапты.
1944 жылы ақпан айында Кузяев деревнясын, Изочи станциясын
жаудан азат етудегi кӛрсеткен ерлiгi ҥшiн "Қызыл Жҧлдыз" және
жауынгерлiк Қызыл Ту ордендерiмен, бiрнеше медальдармен марапатталды.
Ҧлы Жеңiстiң 30 жылдығы қарсаңында гвардия подполковнигi
Ә.Баймолдиндi мәңгi есте сақтау ҥшiн Павлодар қаласының атқару комитетi
1-шi Водопроводная кӛшесiне батыр есiмiн бердi. 1999 жылы туған жерi
Восточный совхозы Баймолдин атындағы шаруашылық болып, орта мектеп,
кӛшелер батырдың атымен аталды.
Әдебиеттер:
Қҧрманов С. Әбiлқайыр және оның ақбоз аты // Сарыарқа самалы.2003.- 8 мамыр.-4б.
Наурызбаева Қ. Батыр аға // Сарыарқа самалы.-1999.- 28 қазан.-10б.
Шевченко В. Батыр Баймолдин // Сарыарқа самалы.-1998.-3 ақпан
Шевченко В. Бҧл Невельдiң тҥбiнде болған едi // Сарыарқа самалы.1996.- 13 тамыз.- 3б.
13 қазан

Ғалым К.М.Мҧқановтың
туғанына 80 жыл (1929)

Мҧқанов Кӛшер 1929 жылы 13 қазанда Павлодар облысы Май ауданы
Қҧркӛл селосында туған. 1953 жылы Москва геология барлау институтын
бiтiрген. 1962-61 жылдары СССР ҒА-ң Рудалы кендер геологиясы
институтында кiшi, аға ғылыми қызметкер болды. 1962 жылдан ҚазССР ҒА-ң
институтында геохимиялық лабораторияның меңгерушiсi. Геологияминералогия ғылымының докторы.
Негiзгi ғылыми еңбектерi рудалық геохимия, пайдалы қазбаларды
iздеудiң геохимиялық тәсiлдерi, жеке элементтердiң геохимиясы
мәселелерiне арналған.

Әдебиеттер:
Мҧқанов Кӛшер // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.- Алматы,
1988.- 3т.- 383б.
Қоңыр Т. Профессордың кiтабы // Сарыарқа самалы.-1997.-12 сәуiр
16 қазан

Май ауданының қҧрылғанына 70 жыл (1939)

Май ауданы Павлодардың оңтҥстік-шығысында орналасқан. Аудан
кӛлемі 18,1 мың км2, халық саны 16,9 мың адам (1999). Оңтҥстік-шығысында
Шығыс Қазақстанмен, оңтҥстік-батысында Қарағанды облысымен,
батысында Баянауыл ауданымен және Ақсу қаласының ауылдарымен
шектеседі. Солтҥстігінде Ертіс ӛзенімен Аққу ауданымен айрылған. ҚазКСРның Кеңесінің жоғарғы Президиумының жарғысымен 1939 жылы 16 қазанда
қҧрылады. Аудан полигонның қауіпті радиациялық зонасына жатқызылған.
Ауданда қазақтар, орыстар, татарлар, неміс т.б. ҧлттар тҧрады. Аудан
территориясында 11 ауыл: Кӛктӛбе, Ақжар, Ақшиман, Баскӛл, Кентубек,
Қазан, Қаратерек, Май, Майтҥбек, Малайсары, Саты. 1930 жылдан бастап
«Шамшырақ», ал 1955 жылдан бастап «Маяк» атты аудандық газеттер
шығарылады.
Аудан рельефі тӛмпешік-тегіс. Аудан пайдалы қазбаға бай: антрацитке
қасиетімен жақын кӛмір, табиғи қҧрылыс материалдары, саз, мрамор, әктас,
охра. Ауа райы тез континенталды. Ауданда Ертіс, Тундік ӛзендері, Қарасор,
Алдамерген,Жаңатҧз, Ақбота, Шақпақтҧз, Ҥлкентҧз кӛлдері бар. Даласында
қасқыр, тҥлкі, қарсақ т.б. тіршілік етеді. Аудан орталығы Кӛктӛбе Павлодар
қаласынан 120 км. алшақ Ертіс ӛзенінің солтҥстік жағалауында орналасқан.
Кӛктӛбе апрқылы Ақсу-Делеген теміржолдары, Павлодар-Шаған-Семей
автожолдары ӛтеді.
Аудан шаруашылығы – қой ӛсіру, етшаруашылығы, жылқы табындығы
және дән дақылдарды ӛсірумен де айналысады. Негізгі шаруашылығы – мал
ӛсіру.
Әдебиеттер:
Қоңыр Т.
Аршалы ардақтылары / Т.Қоңыр; Ред. Қажымҧрат
Қҧсанҧлы Смағҧл.- Павлодар: "ЭКО"ҒӚФ, 2001.- 194б.
Пішенбаев Қ.
Ӛмір белестері (естелік) / Пішенбаев Қҧдайберген.Алматы, 1997.- 191б.
"Келер кҥннен кемелділік кҥтемін...": [Май ауданының әкімі Тоқтар
Мҥбараковпен сҧхбат / Әңг. Б.бӛжен] // Сарыарқа самалы.- 2005. - 24 қараша.
- 6б.
Арынтаев Ж.
Дінін берік ҧстанған еді: [Май ауданындағы Қабыш
молда жайлы] / Арынтаев Жҧмаш; Жҧмаш Арынтаев // Сарыарқа самалы.2008.- 1 сәуір. - 4б.
Аудан имамдары не тындырып жҥр?: [Май ауданында] // Руханият.2007.- 2 шілде. - 1, 3б.

Ауыл ажарланатын кҥн жақын": [Май аудандық почта байланысы
торабының бастығы Т.Тілеуленовпен сҧхбат / Әңг.Ж.Сманов] // Сарыарқа
самалы.- 2003.- 15 сәуір. - 2б.
Әбіш А.
Ақшиманда айтарлықтай игілік кӛп..: [Май ауданы
Ақшиман ауылы жайлы] / Асыл Әбіш // Сарыарқа самалы.- 2007.- 7 маусым. 16 - 17б.
Әбіш А.
Кӛктӛбеде қҧрылыс қарқынды: [Май ауданында] / Асыл
Әбіш // Сарыарқа самалы.- 2007.- 3 шілде. - 1б.
Әбіш А. Ауданда ең ӛзекті де ӛткір мәселе – су (Бейсенбі кҥні облыс
әкімі Қ.Нҧрпейісов Май ауданының орталығы Кӛктӛбе ауылында болып,
аудан әкімі Е.Айткеновтің тҧрғындар алдындағы қорытынды есептік
кездесуіне қатысты) / Асыл Әбіш // Сарыарқа самалы.- 2007.- 3 ақпан. - 1, 3б.
Баймҧратҧлы Б.
Павлодардың негізі-қимақ: [Қимақ қағанатының
қаласы Павлодар жерініен табылды] / Б.Баймҧратҧлы // Сарыарқа самалы.2001.- 2 қазан.-2б.
Баймҧратҧлы Б.
Жҧмыскер ауылындағы тҧңғыш мешіт: [Май
ауданы] / Бақыт Баймҧратҧлы // Сарыарқа самалы.- 2005. - 11 қазан. - 6б.
Бӛжен Б.
Қҧтты мекен: [Май ауданы Қаратерек ауылы туралы] /
Бейбіт Бӛжен // Сарыарқа самалы.- 2005. - 8 желтоқсан. - 5б.
Бӛжен Б.
Кӛктӛбеге жаңа мектеп керек: [Май ауданында] / Бейбіт
Бӛжен // Сарыарқа самалы.- 2005. - 3 желтоқсан. - 4б.
Бықай Ф.
Кӛктӛбедегі қазақ мектебін кім салып береді?.: [Павлодар
облысындағы Май ауданының Кӛктӛбе ауылындағы қазақ мектебі мәселесі] /
Фарида Бықай // Егемен Қазақстан.- 2007.- 20 сәуір. - 12б.
Жайықбаев Н. Кӛпшілік кӛкейіндегі кӛп ойды ақтарды: [Облыс әкімі
Қ.Нҧрпейісов Май ауданына барып, аудан әкімінің тҧрғындармен есепті
кездесуіне қатысты] / Нҧрбол Жайықбаев // Сарыарқа самалы.- 2005. - 8
ақпан.- 2 - 2б.
Жайықбаев Н.
Облыстық мәслихаттың депутатыАсылхан
Тәңірбергенов: "Ел мҥддесі – бірінші кезекте" / Нҧрбол Жайықбаев //
Сарыарқа самалы.- 2006. - 13 сәуір. - 5б.
Жҧмаділов Е.
Сенатор сенімді ақтады: [Парламент Сенатының
депутаты, павлодарлық Жақай Нҧрғалиев қозғау салуымен Кӛктӛбе
ауылында мектеп ашылды] / Ерсін Жҧмаділов // Егемен Қазақстан.- 2006. –
25 наурыз. - 3б.
Кафизова Г. "Жеңіске жетуге әркім де ҥмітті": [Май ауданының әкімі
Ернҧр Айткеновпен сҧхбат / Әңг. Г.Кафизова] / Гҥлжан Кафизова //
Сарыарқа самалы.- 2006.- 30 қараша. - 4б.
Кәпқызы Есенгҥл. Кішкентай ауылдың ҥлкен трагедиясы: [Павлодар
облысында полигоннан зардап шеккен Май ауданы жайлы бірер сӛз] /
Кәпқызы Есенгҥл // Тҥркістан.- 2002.-23 мамыр.-5б.
Қани Арман.
Малайсарыдан май артық па? / Арман Қани // Ертіс
дидары.- 2008.- 30 сәуір. - 7б.
Қасымов М.
Экологияға жете кӛңіл бӛлінбеген: [Павлодар облысы
Май ауданында] / М.Қасымов // Сарыарқа самалы.- 2001.- 21 тамыз.- 3б.
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ауылының тҧрғыны кӛп балалы ана Зейнеп Байжасарованың шеберлігі
жайлы] / Сая Молдайып // Сарыарқа самалы.- 2007.- 20 ақпан. - 1б.
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Мҧхтаров С. Қастерлеп еске алды: [Қайса Нҧрғазыҧлының туғанына
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қарасты Майтҥбек ауылының ӛмір-тіршілігі жайлы] / Серік Мҧхтаров //
Сарыарқа самалы.- 2006. - 27 сәуір. - 4б.
Сманов Ж.
Ақсу ажарланып, май мамырланатҥскендей: [Жуырда
облыс әкімі Ғ.Б.Жақиянов мырза Ақсу және Май аудандарына іссапармен
барды] / Ж.Сманов // Сарыарқа самалы.- 2001.- 2 қазан.- 2б.
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орынбасары Ж.Ж.Нҧрғалиев бастаған облыстық департаменттер мен
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Сманов Ж. Бағытынан таймаса, болашағынан ҥміт кӛп: [Облыс әкімі
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Май ауданының әкімі болып тағайындалды] // Сарыарқа самалы.- 2003.-25
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Журналист Д.Б.Қарашашеваның
туғанына 60 жыл (1949)

Дамет Бабылбекқызы Қарашашева 1949 жылы 21 қазанда Краснокутск
ауданы (қ.Ақтоғай) Шiдертi ауылында туған. 1966 жылы Ақкӛл орта
мектебiн аяқтап, 1972 жылы Семей пединститутының химия-биология
факультетiн бiтiрген.
1972 жылдан Ақкӛл орта мектебiнде мҧғалiм, оқу-тәрбие беру
бӛлiмiнiң меңгерушiсi жҧмыстарын атқарды. 1977 жылы Екiбастҧз аудандық
"Алға" газетi редактор орынбасары болып тағайындалды. 1980-1982
жылдары Алматы Жоғары партия мектебiнде оқыды. 1982 жылы Қазақстан
компартиясы Екiбастҧз аудандық комитетiнiң насихаттау мен ҥгiттеу бӛлiм
меңгерушiсi болып тағайындалды.
1985 жылы Екiбастҧз аудандық "Алға" газетiнiң редакторы болды. 1994
жылы Екiбастҧзда ашылған "Атамҧра" ҧлттық орталығының негiзiн
қалаушылардың бiрi - Д.Қарашашева осы орталықта әдiскер болып жҧмыс
iстедi. 1999 жылы облыстық "Сарыарқа газетiнде" корреспондент, 2002
жылы облыстық радионың бас редакторы қызметiн атқаруда.
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Д.Қарашашева // Сарыарқа самалы.- 2003. - 25 қараша.- 4б.
Қарашашева Д. Әңгімесін тындай бергең келуші еді: [Жандарбек
қожаның туғанына -100 жыл] / Д. Қарашашева // Сарыарқа самалы.- 2006.- 7
қыркҥйек. - 16б.
Садыр Б. Мемлекеттік тіл жҥлдегерлері марапатталды: [оның арасында
Павлодар облысытқ радиосының журналисі Дәмет қарашашева бірінші
орынға ие болды] / Б.Садыр // Егемен Қазақстан.- 2007.- 23 маусым. - 5б.
4 қараша

Қазақ әншісі С.Ә.Әбусейiтовтың
туғанына 80 жыл (1929-1992)

Аты әлемге әйгiлi ӛнер қайраткерi, даңқты жерлесiмiз, қазақ
эстрадасының жҧлдызы, ҚР Халық әртiсi, әншi, актер, композитор
Суат Әуезбекҧлы Әбусейiтов 1929 жылы 4 қарашада Павлодар облысы
Баянауыл ауданы "Жаңажол" ауылында туған. Әншiнiң ән айту ӛнерiндегi
алғашқы ҧстазы әкесi Әуелбек аға болған. Ол 1936-1944 жылдары қаладағы
Абай атындағы нӛмiрi 10 қазақ орта мектебiнде оқыған.

Суат Әуезбекҧлы он бiр жасында әйгiлi әншi, халық композиторы,
ақын, Қазақстанның еңбек сiңiрген ӛнер қайраткерi Естай Беркiмбайҧлымен
бiрге ел аралап, ӛнер кӛрсеткен. 1949 жылы Алматы консерваториясының
вокалдық факультетiн бiтiрдi. 1945-55 жылдары "Қазақфильмде", 1955-63
жылдары ән-би ансамблiнде, 1963 жылдан қазақ телевизиясы мен
радиосының эстрадалық оркестрiнде соло-әншi болды.
Әншiлiк ӛнерге бала жастан әуес болып, кӛркем ӛнерпаздар ҥйiрмесiне
қатысады. Атақты ӛнер шеберi Ш.Аймановтан кӛптеген халық әндерiн
ҥйренген. Әншiнiң репертуарында қазақтың халық әндерi ("Екi жирен",
"Жеңеше"), қазақ композиторларының ("Тербеледi тың дала", "Алатау",
"Баянауыл", "Ауылым"), орыс классиктерi П.И.Чайковский және
Н.А.Римский- Корсаковтың романстары ("Нелiктен", "Айтпаймын ешкiмге",
"Отырған едiк екеумiз"), сондай-ақ орыс совет композиторларының әндерi
("Ойнашы баяным", "Жалғыз гармонь", "Далалай") бар.
С.Әбусейiтов ӛзiнiң 40 жылдық еңбек жолында қазақ радиосының
алтын қорына екi жарым мыңдай ән, романс, ариялар жазып қалдырыпты.
Қазақ ӛнерiнiң дамуына ерекше ҥлес қосқан әншiнiң есiмiн қадiр
тҧтқан жерлестерi 1997 жылы әншi тҧрған Алматыдағы ҥйiнiң қабырғасына
мрамордан тақта орнатты. Павлодар қаласындағы музыка мектептерiнiң
бiрiне оның есiмi берiлген.
Әбусейiтов 1957 жылы Москвада ӛткен Бҥкiлодақтық және
дҥниежҥзiлiк жастар мен студенттер фестивалiнiң лауреаты атанып, "Қҧрмет
Белгiсi" орденiмен марапатталған.
Әдебиеттер:
Әбусейiтов Суат Әуезбекҧлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.4т.- Алматы, 1989. - 4т. - 138 - 139б.
Әбусейiтов Суат Әуезбекҧлы // Қазақстан. Ҧлттық энциклопедия.- 6т.Алматы, 1998.- 1т.- 620б.
Қалиев Қ. Әншi Суат // Сарыарқа самалы.-1999.- 9 қараша.- 4б.
5 қараша

Жазушы-этнограф А.Е.Новоселовтың
туғанына 125 жыл (1884-1918)

Александр Ефремович Новоселов 1884 жылы 5 қарашада Павлодар
облысы Железинка ауылында дҥниеге келді.
Александр Ефремович Новоселов – жазушы-этнограф, қоғам және
саяси қайраткер. 1896-1901 жылдары Сібір кадет корпусында оқиды, бірақ
соңғы емтихандарын тапсырмай оқу орнынан кетіп қалған. Железинка
ауданына келісімен оқытушы дәрежесін алу ҥшін тез арада емтихан
тапсырады. 1903-1907 жылдары ауыл мҧғалімі, Сібір казак әскерінің Омск
қалалық пансионатының тәрбиешісі. Осы жылдардан бастап Омск
қаласындағы газет пен журналдарда әдеби шығармаларын баса бастайды. Ең
танымал шығармасы М.Горькиймен жоғары бағаланған «Боловодье»
туындысы. Орыс-географиялық қоғамының Батыс-Сібір бӛлімінің мҥшесі,

Алтай мен Қазақстанға кӛптеген этнографиялық шерулер жасаған.
Жарияланған жҧмыстарының ішіндегі ескісалтты Алтайдан басқа қызықты
мақала болып «Ертіс казактары» мақаласы болып табылады. Ақпан
ревалюциясынан кйін эсерлер партиясына тҥседі, 1917 жылдың наурызында
Омск коализиялық комитетіне сайланады. Қыркҥйектің соңында Ақмола
облысдағы Дала генерал-губернаторының Уақытша Ҥкіметінің комиссары
болады. 1917 жылы Г.И.Потанин басқарған Сібір облысының Уақытша
кеңесіне қабылдайды. 1918 жылдың қаңтарында Сібір автаномды Уақытша
Ҥкіметінің қҧрамына кіреді. 1918 жылдың қыркҥйегінде Омск гарнизонының
басқармасының нҧсқаулығымен тҧтқындалады. Сот пен тергеусіз ӛлім
жазасына кесіледі.

6 қараша

Суретші Н. Нҧрмҧхамедовтың
туғанына 85 жыл (1924-1986)

Нағымбек Нҧрмҧхамедов 1924 жылы 6 қарашада Семей губерниясы,
қазiргi Павлодар облысында Баянауыл ауданында туған.
ҚазССР-ң Халық суретшiсi (1974). 1963 жылдан ҚазССР-ң еңбек
сiңiрген ӛнер қайраткерi. Ӛнертану ғылымының кандидаты (1961), СССР
Суретшiлер Одағының мҥшесi (1954). Ҧлы Отан соғысына қатысқан. 1940-42
жылдары Алматы театр кӛркемсурет училищесiнде, 1947-53 жылдары
Ленинградтағы кескiндеме, мҥсiн және архитектура институтында оқыды.
1961 жылы А.М.Герасимовтың шеберханасы бойынша СССР
Кӛркемсурет Академиясы жанындағы аспирантураны бiтiрдi. Қондырғылы
кескiндеменiң әр тҥрлi жанрында жҧмыс iстеп, сюжеттi картина саласында
"Даладағы ӛрт" (1959-63), "Әкем келе жатыр" (1960), "Бес қаруың сай
болсын" (1965) т.б. болды. "Кеңес Одағы әскери теңiз-флотының адмиралы
И.С.Исаков" (1964-65), "Кеңес Одағының батыры М.Ғабдуллин" (1969)
портреттерiн, "Темiртау су қоймасы" (1959), "Алатау беткейiнде" (1966)
пейзаждарын салды.
Суретшi шетел сапарынан кейiн бiрнеше сурет серияларын жасады.
"Фудзияма тауы" (1973) суретi бҥкiлодақтық және республикалық
кӛрмелерге қатысты. Жеке ӛзiнiң 7 кӛрмесi болды.
Нҧрмҧхамедов еңбектерi Канада, Бельгия, Югославия, Финляндия
елдерiнде сурет кӛрмелерiне қойылды. "Еңбек даңқы" топтама еңбегi ҥшiн
Қаз.ССР Мемлекеттiк сыйлығы берiлдi (1978).
Қазақстанның бейнелеу ӛнерi жӛнiндегi бiрнеше кiтаптар мен
альбомдардың авторы. 2-дәрежелi Отан соғысы, "Қҧрмет Белгiсi" орденiмен
марапатталған.
Әдебиеттер:
Нағым-бек Нҧрмҧхаммедов: Альбом.-Алматы, 1987.- 136б.

Нҧрмҧхамедов Нағымбек // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.Алматы, 1989.- 4т.- 460 - 461б.
Нҧрмҧхамедов Нағымбек // Қазақ ӛнерi: Энциклопедия.-Алматы, 2002.
- 532б.
Жҧртбаев Т. Ӛмiрдiң ҥш сабағы // Жҧлдыз.-1984.- N-4.- 176 - 180б.
Кәкенҧлы Ж.
Бауырқанған бояулар: [Белгілі қазақ суретшісі
Нағымбек Нҧрмҧхамедов туралы] / Ж.Кәкенҧлы // Егемен Қазақстан.- 2004.10 қараша.- 8б.
7 қараша

Ақын М. К. Жаманбалиновтың
туғанына 85 жыл (1924)

Ақын Мҥбәрак Жаманбалинов 1924 жылы Павлодар облысы
Железинка ауданы Тәттiмбет ауылында туған. 1931 жылы ата-анасы
Новосiбiр облысына кӛшiп келген.
1939-1941 жылдары орта ауылшаруашылық Ординск мектебiнде
оқыды. МТС-те учаскелiк агроном болды. Сырттай Омск орыс-қазақ
педучилищесiн бiтiрген. Ҥш жыл Зыбылғы бастауыш мектепте жҧмыс iстедi.
Алғашқы "Айнабҧлақ"
жинағынан бастап, М.Жаманбалинов туа
жаралған балалар ақыны екенiн кӛрсеттi. Халық жырларындай қысқа да
қарапайым, нақты да жеңiл, кӛңiлдi, кӛркем дҥниелер жасады. Балажанды,
сәби жҥректi сабырлы ақын аз жазса да, балдырғандардың кӛп оқитын,
сҥйiктi сырласы болды. "Балақан мен долана", "Екi сараң", "Сабақ алдында",
"Айна мен Теке", тағы басқа жырлары кӛңiл сергiтiп, кӛкiрек кӛзiн ашады.
Ақын кӛп жылдар Павлодар облыстық («Қызыл ту» газетiнде қызмет
iстедi. Жазушы осы кездiң ӛзiнде жас бҥлдiршiндердi ҧмытқан жоқ. Кӛптеген
аңыз-ертегiлер жазды. Елдiк пен ерлiктi, адалдық пен адамгершiлiктi,
қамқорлық пен қайырымдылықты жырлады.
М.Жаманбалинов шығармашылығының ҥлкен бiр қыры -журналистiк
еңбек. Республикамыздың тҥкпiр -тҥкпiрiнде
"Қазақ тiлi" ҧйымдары
қҧрылмай жатып, облыстық "Қызыл ту" ("Сарыарқа самалы") газетi
беттерiнде ана тiлiмiздiң ӛзектi мәселелерi, мектеп проблемалары
тҧрғысында материалдар жазды. "Қазақ тiлi" қоғамы ӛмiрге келiсiмен
Жаманбалинов тiлдiң аясын кеңейту мәселесiмен тiкелей айналысты.
Қазақстан Жазушылар Одағының, Қазақстан Журналистер Одағының
мҥшесi, ҚР Еңбек сiңiрген мәдениет қызметкерi.
Әдебиеттер:
Жаманбалинов М. Ақшам.- Павлодар, 1999.- 204б.
Жаманбалинов М. "Әйгiлi аудан - Ертiсiм".- Павлодар, 1998.- 396б.
Жаманбалинов М. Балғын гҥлдей балақан.- Алматы, 1974.- 183б.
Жаманбалинов М., Бәделханов А. Тҥгел батыр және оның ҧрпақтары.Павлодар, 1998.- 128б.
Жаманбалинов М., Дҥйсенбиев Ә. Ӛлеңдер, ертегiлер.- Алматы, 1992.432б.

Жаманбалинов М. Жауқазын.-Таңдамалы.- Павлодар, 2001.- 208б.
Жаманбалинов М. Ақыға салып сараптасақ // Сарыарқа самалы.- 2002.20 қыркҥйек.- 4б.
Жаманбалинов М. Аштық апаты-қазақтарды қҧрту саясаты // Сарыарқа
самалы.-2001.-29 маусым.- 2б.
Жаманбалинов М. Қалауын тапса, қар жанар… // Сарыарқа самалы.2002.- 14 маусым.- 7б.
Жаманбалинов М. Мҧхаметжан би (1867-1950) // Сарыарқа самалы.2002.- 26 желтоқсан.- 16б.
Жаманбалинов М.
Мықтылардың мықтысы / М.Жаманбалинов. Не
деу керек? / Ә. Дҥйсенбиев.----------------------------------- ?
Сылдырмақ / Ж. Смақов. Кӛшпелі тымақ / Ж. Кәрбозин /
Жаманбалинов Мҥбәрак. - Алматы: Жазушы, 2003.- 159б.- (Қазақ балалар
әдебиетінің қазынасы)
Жаманбалинов М.
Ақшам: Ӛлеңдер / Ж.Мҥбәрак. - Павлодар:
НПФ"ЭКО", 2000.- 204б.
Жаманбалинов М.
Аштық азабы / Жаманбалинов Мҥбәрак;
М.Жаманбалинов.- Павлодар: НПФ"ЭКО", 2004.- 204б.
Жаманбалинов М.
Ашық кҥн: Ӛлеңдер,ертегілер,жҧмбақтар /
Жаманбалинов.- Алматы: Жалын, 1984.- 239б.
Жаманбалинов М.
Әйгілі аудан - Ертісім / М.Жаманбалинов;
Техредактор А.Бәделхан.- Павлодар: ЭКО
Жаманбалинов М.
Балғын гҥлдей балақан: Ӛлеңдер. Жҧмбақтар.
Жаңылтпаштар. Ертегілер. Мысалдар. Дастандар / М.Жаманбалинов.Алматы: Жазушы, 1974.- 184б.
Жаманбалинов М. Ертіс лебі: Ӛлеңдер жинағы / М.Жаманбалинов.Алматы: Қазмемкӛркемәдеббас, 1963.- 88б.
Жаманбалинов М.
Жайнаған ӛңір,қайнаған ӛмір (Железинка ауд.) /
М.Жаманбалинов; ред.алқасы А.М.Қанафина, Г.Б.Нҧрахметова, А.Бәделхан.Павлодар: ЭКО, 2004.- 226 б.
Жаманбалинов М. Жауқазын:Таңдамалы ӛлеңдер / М.Жаманбалинов
- Павлодар, 2001.- 208б.
Жаманбалинов М.
Тҥгел батыр және оның ҧрпақтары /
М.Жаманбалинов; А.Бәделханов. - Павлодар, 1998. - 121б.
Жаманбалинов М.
Балтабаева (Оспанова) Ғалия Қҧсайынқызы /
М.Жаманбалинов // Жаманбалинов М. Әйгілі аудан-Ертісім.- Павлодар,
2003.- 134б.
Жаманбалинов М.
Балтабай Ғалия Қҧсайынқызы // Жаманбалинов
М. Жайнаған ӛңір, қайнаған ӛмір.- Павлодар, 2005.- 148б.
Жаманбалинов М.
Тҥгел батыр және оның ҧрпақтары (тарихи
аңыздар,шешендік
толаулар,шежіре-деректер)
/
М.Жаманбалинов,
А.Бәделхан.- толықтырылып екінші басылуы.- Павлодар: ЭКО, 2006.- 130 б.
Жаманбалинов М. Мықтылардың мықтысы / М.Жаманбалинов.Не деу
керек? / Ә.Дҥйсенбиев.Сылдырмақ / Ж.Смақов.Кӛшпелі тымақ / Ж.Кәрбозин

/ Жаманбалинов Мҥбәрак. - Алматы: Жазушы, 2003.- 159б.-(Қазақ балалар
әдебиетінің қазынасы)
Жаманбалинов М.
Аштық азабы / М.Жаманбалинов.- Павлодар:
ЭКО, 2004.- 204 б.
Жаманбалинов М.
Ақылға салып сараптасақ..: ["ана тілі" облыстық
бағдарламасы туралы] / М.Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2002.- 20
қыркҥйек.- 4б.
Жаманбалинов М.
Аштық апаты-қазақтарды қҧрту саясаты:
[31мамыр-Саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын еске алу кҥніне орай] /
Жаманбалинов М // Сарыарқа самалы.- 2001.-29мамыр.-2б.
Жаманбалинов М.
Железинка Мҧздыкӛл деп аталса..:
[Ономастикалық комиссия назарына] / Жаманбалинов М //Сарыарқа самалы.2003.-4 наурыз.-5б.
Жаманбалинов М. Қалауын тапса, қар жанар немесе халыққа қорған
басшымен сҧхбат: [Железинка ауданы: нарыққы бейімделу кезеңінде] /
М.Жаманбалинов //Сарыарқа самалы.- 2002.-14 маусым.-7б.
Жаманбалинов М.
Мҧхаметжан би (1867-1950): [Қазіргі Железинка
ауданының негізін қҧраған Каукӛл болысының атақты биі болған Едіге
баласы Мҧхаметжанның шешендігі, тапқырлығы жайлы ] / Жаманбалинов М
//Сарыарқа самалы.- 2002.-26 желтоқсан.-16б.
Жаманбалинов М. Келіспей пішкен тон...немесежер-судың иесі кім?:
[Ертіс бойындағы сатылып кеткен кӛлдер мен қарасулардың жағдайы жайлы]
/Жаманбалинов М; Мҥбарак Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2005. - 4
тамыз. - 4б.
Жаманбалинов М.
Мал тҧқымын асылдандыру барысы қалай?:
[Павлодар облысында] / Жаманбалинов М //Сарыарқа самалы.- 2003.-19
сәуір.-4б.
Жаманбалинов М.
Әже: Ӛлеңдер / М.Жаманбалинов // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 26 сәуір. - 8б.
Жаманбалинов М.
Ез тойынса - есуас: Ӛлеңдер / Мҥбарак
Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2007.- 28 сәуір. - 6б.
Жаманбалинов М.
Кӛше атауын дҧрыс жазуға жауапкершілікпен
қарасақ: [Ертіс ауданында кӛптеген елді мекендердің, кӛшелердің аттары
кӛпшілік талабымен тарихи қажеттілікке орай ӛзгертілді] / Жаманбалинов
Мҥбәрак; Мҥбарак Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.-2006. - 25 мамыр. "Туғал тіл" қосымшасы
Жаманбалинов М. Саңырау мен маңырау; Тҥлкінің тӛрелігі: Ӛлеңдер
/ Мҥбарак Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2007.- 31 наурыз. - 4б.
Жаманбалинов М.
Тіл туралы нақыл сӛздер / Мҥбарак
Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2007.- 17 наурыз. - 2б.
Жаманбалинов М.
Ой тҥйіндері / Мҥбарак Жаманбалинов //
Сарыарқа самалы.- 2007.- 30 маусым. - 3б.
Жаманбалинов М.
Азаматтары - ай Ертістің (Ертістік жерлестер
игілігіне миллиондаған теңгенің ғимараттарын сыйлаған нар тҧлғалар
туралы) / Мҥбарак Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2007.- 24 мамыр. - 9б.

Жаманбалинов М.
Ой тҥйіндері / Мҥбәрәк Жаманбалинов //
Сарыарқа самалы.-2007.- 17 шілде. - 5б.
Жаманбалинов М.
Туып ӛскен, саналы ғҧмыр кешкен жер:
[Республикалық дәрежедегі зейнеткер, қоғам қайраткері Кеңес Әубәкіров
жайлы] / Мҥбарак Жаманбалинов // Сарыарқа самалы.- 2007.- 10 қараша. - 3б.
Жаманбалинов М. Аштық азабы: Ӛлеңдер / Мҥбарак Жаманбалинов
// Жҧлдыз.-2008.- №4. - 122 - 126б.
Жаманбалинов М.
Менің әжем:: [Ӛлеңдер ] / М.Жаманбалинов //
Балдырған.- 2004.- №12. - 17 б.
Жаманбалинов М.
Жауқазын: Таңдамалы ӛлеңдер /
М.Жаманбалинов. - Павлодар, 2001.- 208б.
* * *
Балдырғандар жайлы сырлар мен жырлар // Шамкенов А. Ой-толғам.Павлодар, 2001.- 66 - 73б.
Қапасова Б. Бала жҥрегiн ҧққан ақын // Сарыарқа самалы.- 1999.13 қараша.- 7б.
Смағҧл Қ. Ӛмiр кезеңдерi // Сарыарқа самалы.-1999.-30 қараша.- 3б.
Алақанҧлы Ақын. Тарлан ақынның тағылымды туындысы: [Ақын-жазушы
М.Жаманбалиновтың "Аштық азабы" поэмасы жайлы] / Алақанҧлы Ақын //
Сарыарқа самалы.- 2003.- 25 қараша.- 5б.
Әміржанов Қ.
"Баласы Әлсейіттің Қҧдайберген" Исаның ҥшінші
желдірмесі кімнен алынған? / Қалиәкпар Әміржанов // Қазақ әдебиеті.2007.- 30 қараша. - 5б.
Бӛжен Б.
Елі ардақтаған ақын: [Мәтін]:[Павлодар ӛңірінің атақты
жазушы-ақыны М.Жаманбалинов туралы] / Бейбіт Бӛжен // Сарыарқа
самалы.- 2004.- 20 қараша. - 3б.
Дҥкенбай Н.
Қарттар болса, біртіндеп кетіп жатыр /Сӛзі:
М.Жаманбалиновтікі / Н.Дҥкенбай // Айдын.- 2004.-N4.- ( 9 желтоқсан).- 29б.
Жҧматов Ғ.
Ел тірлігін асқақтата танытқан: [Жергілікті жазушы
М.Жаманбалиновтың "Әйгілі аудан-Ертісім" атты кітабы жайлы] /
Ғ.Жҧматов //Сарыарқа самалы.- 2003.-15 қараша.- 8б.
Молдайып С.
Айтыс айшықты ӛтті [Мәтін]: [Дала абызы
М.Жаманбалиновтың
мерейтойына
арналған
ақындар
айтысы
ҧйымдастырылды] / Сая Молдайып //Сарыарқа самалы.- 2004.- 20 қараша.3б.
Мҥбәрак Жаманбалинов: "Азаматтық парыз жас талғамайды":
[Республикаға кеңінен танылған ақын - жазушы М.Жаманбалиновпен сҧхбат
/ Әңг. Ғ.Жҧматов] // Сарыарқа самалы. - 2007. - 7 маусым. - 4 - 5б.
Сексеніңде жыр жалынан нық ҧстаған (Ақын, жазушы,Қазақ КСР-не
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері М.Жаманбалинов-80 жаста) // Сарыарқа
самалы.- 2004.-16 қараша.-5б.
19 қараша

Ақын, жазушы, аудармашы М.Д.Балыкиннің
туғанына 85 жыл (1924-2000)

Ақын, жазушы, аудармашы михаил Данилович Балыкин 1924 жылы 19
қарашада Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Канонерка ауылында
дҥниеге келген. 1948 жылдан «Прииртышская правда», «Индустриальная
Караганда», газеььерінде тілші, «Советский Казахстан» журналында әдеби
қызметкер болып жҧмыс істеген. Тҧңғыш кітабы 1951 жылы жарық кӛрді.
Б.Соқпақбаевтың, З.Шашкиннің повестерін, Д.Әбіловтың поэмасын орыс
тіліне аударған. 1964 жылы Е.Брусиловскийдің «Наследники» операсына
либретто жазған.
Әдебиеттер:
Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруана. –
2005. – 575 б.
29 қараша

Кеңес Одағының батыры Қ.Қамзиннiң
туғанына 90 жыл (1919-1944)

Қанаш Қамзин 1919 жылы 29 қарашада қазiргi Ақсу ауданы Жолқҧдық
ауылында дҥниеге келген. Әке-шешесiнен ерте айырылған ол ҥлкен
ағасының қамқорлығында ӛседi, отбасында бҧл ҥшiншi бала едi. Кӛп ҧзамай
ағасы Қанашты Павлодардағы қазақ балалар коммунасына орналастырады.
1936 жылы ҥздiк оқушы ретiнде жҧмысшы факультетiне жiберiледi, оны
бiтiрген соң ауылға жолдаманың орнына әскери комиссариаттан шақыру
қағазы қолына тиедi. Соғыс басталған кҥнi Қызыл Әскер қатарына
шақырылды.
Лейтенант Қ.Қамзин 52-атқыштар дивизиясының 429 атқыштар
полкының 3 -ротасында майданның қанша жолдарынан ӛтiп, 1944 жылы 13
сәуiрде Молдованың Тирасполь ауданы Бычек селосының маңында Днестр
жағасына жетедi. Полктың алдыңғы шебiнде келе жатқын ротаға Днестрден
ӛту, арғы жағадағы плацдарм жасау бҧйырылды. 13 сәуiрде жаудың
артиллерия мен минометтен атқылауы астында кӛктемде кемерiнен шыққан
Днестрдi кешiп етiп, дҧшпанның алғы шебiне рота басып кiредi.
Молдова жаудан толық азат етiлiп, Днестрден әрi-Румыния болатын.
Гура-Букулуй ҥшiн ҧрыста 18 сарбазбен офицер Кеңес Одағының Батыры
атанды. Соның бiрi-Қанаш Қамзин болатын.
Кеңес Одағының Батыры Қанаш Қамзин мәңгi есте қалды. Молдовада
оның есiмi қастерлеп еске алынады. Молдованың азат етiлуiнiң 55
жылдығында Қанаш есiмi салтанатты жиында ерекше аталды.
Батыр есiмi "Жолқҧдық" совхозына берiлдi. Ақтоғай село-сының бiр
кӛшесi Батыр атымен аталады. Павлодар Батыр атындағы кӛшеде ҥлкен
ескерткiш Қанаш Қамзинге арналған. 1966 жылы Жолқҧдық ауылындағы
мектепке Қанаш есiмi берiлдi.
Әдебиеттер:
Камзин Қанаш // Боздақтар. - 3т. - Алматы, 1994. - 1т. - 161б.
Камзин Қанаш // Совет Одағының қазақстандық батырлары. - 2т. Алматы, 1969. - 1т. – 335 – 336б.

Қоңыр Т. Қанаш қадаған ту // Сарыарқа самалы. - 1999. - 27 қараша. 8б.
30 қараша

ҚР білім беру ісінің ҥздігі Л.Қ.Жаналинаның
туғанына 65 жыл (1944)

1944 жылы 30 қарашада Павлодар қаласында дҥниеге келген
Ләззат Қабылдешевна Жаналина филология ғылымдарының докторы,
профессор. Қазақстан Республикасының білім беруінің ҥздігі , ҚазКСР халық
ағарту ісінің ҥздігі. С.Киров атындағы ҚазМУ-ді 1967 жылы, аспирантураны
1973 жылы бітірген. 1967-1969 жылдары Кӛкшетау университетінің орыс тілі
кафедрасының аға оқытушысы. 1973 жылдан бастап тәжірибелі орыс тіті
кафедрасының оқытушысы, Алматыдағы Абай атындағы мемлекеттік
университетінің қазақ мектебіндегі орыс тілі кафедрасының доценті, 1996
жылы орыс тілі және жалпы тілтану кафедрасының меңгерушісі, 2001
жылдан бастап Алматыдағы Абай атындағы мемлекеттік университетінің
орыс тілі кафедрасының меңгерушісі. Ай сайын шығатын «Қазақ
мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті» республикалық оқу-әдістемелік
журналының редакциялық коллегиясының мҥшесі. Ләззат Қабылдашевнаның
жетекшілігімен екі кандидаттық диссертациялар қорғалған. 120 ғылыми
жҧмыстардың , оның ішінде орта мектептің жоғарғы сыныптарына, жоо-на
арналған оқулықтар мен оқу қҧралдарынның және монографиялардың
авторы.
..............................................
2 желтоқсан

Журналист, ақын, мҧғалім С.Баязитовтың
туғанына 65 жыл (1944)

1944 жылы 2 желтоқсанда Павлодар облысы Баянауыл ауданында
Шанин ауылында дҥниеге келген Сҥлеймен Баязитов – журналист, жазушы,
ӛлкетанушы, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мҥшесі.
1960 жылы Павлодар зооветтехникумын және 1984 жылы ҚарМУ-дың
филология факультетін бітірген. Ауылда жҧыс істейді, 1963-67 жылдары
әскерде қызмет етеді. 1967-97 жылдары «Жеңіс» баянауылдық газеттің
редакторының орынбасары, әдеби қызметкері. 1997 жылдан бастап
«Сарыарқа самалының» жеке тілшісі және газеттің аудармашысы
қызметтерін атқарады. 1963 жылдан бері «Жҧлдыз», «Жалын», «Ара»,
«Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті», «Тың ӛлкесі» және т.б. газетжурналдарда басылады. «Бастау», «Жыл он екі ай» ӛлеңдер жинағының
авторы.
5 желтоқсан

Ғалым Ж.Т.Жиенбаевтың туғанына
95 жыл (1914-1978)

Жиенбаев Жазкен Тайшықҧлы 1914 жылы Павлодар облысы Баянауыл
ауданында туған. Қазақ фитопатологы, ауыл шаруашылығы ғылымының
докторы (1972). Омбы ауылшаруашылық институтын бiтiрген (1940).
1946-58 жылдары ВАСХНИЛ Қазақ филиалының Бал арасын ӛсiру
тәжiрибе станциясының, республикалық ӛсiмдiк қорғау станциясының
директорлық қызметiн атқарды. 1958-78 жылдары Қазақ ӛсiмдiк қорғау
ғылыми-зерттеу институтында директор, фитопатология бӛлiмiнiң
меңгерушiсi болды.
1978 жылы Қазақ мемлекеттiк ауылшаруашылығы институтында
фитопатология
кафедрасын басқарды. Негiзгi ғылыми еңбектерi
фитопатология мәселелерiне арналған.
Жиенбаев бидай мен жҥгерi
қаракҥйесi, тамыр шiрiгi, тат ауруларын зерттеп, олардан арылу шараларын
ҧсынды.
Ж.Жиенбаев II дәрежелi Отан соғысы, Қызыл Жҧлдыз, "Қҧрмет
Белгiсi" ордендерiмен және медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Жиенбаев Жазкен // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.- Алматы,
1988.- 3т.- 239б.
13 желтоқсан

Ғалым Е.Ғ. Жақышевтың
туғанына 75 жыл (1934)

1934 жылы 13 желтоқсанда Павлодар облысы Ақсу қаласында дҥниеге
келген Еркін Ғазизҧлы Жақышев – заңгер, заң ғылымдарының докторы
(1994), ппрофессор (1995). 1959 жылы ҚазМУ-дің заң факультетін бітірген.
1969-60 жылдары Қарағанды ІІБ операктивті уәкілі, 1960-61 жылдары
прокуратураның тергеушісі, 1961-63 жылдары Қазақстан ғылыми-зерттеу
институтының сот сараптамасының инспекторы. 1963-67 жылдары Алматы
облысының сотының судьясы. 1972 жылы ҚазМУ-дің заң факультетінің
қылмыс кафедрасының доценті. 1991-97 жылдары Әл-Фараби атындағы
ҚазМУ-дың қылмыс кафедрасының меңгерушісі. 1997 жылы ҚазМУ-дің
кафедра меңгерушісі және директордың бірінші орынбасары.
..............................................
25 желтоқсан

Ақын П.Н.Васильевтiң туғанына
100 жыл (1909-1937)

Павел Николаевич Васильев 1909 жылы 25 желтоқсанда қазiргi
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында туған. Орыс ақыны. 1956
жылы Қиыр Шығыс мемлекеттiк университетiнде оқып, 1927 жылы
Москвада жҧмысшы факультетiн аяқтаған. 1928-1919 жылдары Сiбiр мен
Қиыр шығысты аралап, теңiзшi болды. Алтын кенiнде жҧмыс iстедi. 20-шы

жылдардың соңы, 30-шы жылдардың басында "Голос рыбака" газетiнiң
Каспий мен Аралдағы арнаулы тiлшiсi болған.
Алғаш шығармалары 1926 жылы жариялана бастады. Сiбiр аралаған
кездерде туған очерктерi ("Алтын барлауында" (1930), "Тайга адамдары"
(1931) бар. Васильевтiң Арал мен Каспий балықшылар ӛмiрiне арнаған
"Астрахань жастары", "Едiл атырауында", "Арал" т.б. очерктерi бар.
Ақын қаламынан туған "Қазақ әскерлерiнiң қырылуы туралы жыр"
(1930), "Жаз" (1932), "Тамыз", "Бiр тҥн" (1933), "Синицын мен К",
"Ӛмiрбаянымның тараулары" (1934), "Фома Шаћизада" (1936) т.б. поэмалары
туған. Жазушы баспаға әзiрлеп қойған кiтаптарын жарыққа шығарып ҥлгере
алмады.
Васильевтiң бҥкiл творчествасынан қазақ ауыз әдебиетiнiң ықпалы
айқын аңғарылады. Павлодар, Қызылорда т.б. жерлерден жазып алған
ҥлгiлерiн, сондай-ақ қазақ әндерi мен аңыз әңгiмелерiнiң әуенiмен жазылған
туындары ("Салт аттылар", "Бҥркiтпен аң аулау", "Серке туралы жыр",
"Қырғыз-қазақ жырлары" (1932) коллективтiк аудармалар жинағына ендi.
Оның Мҧқан Башметов атты лақап есiмiмен жазған "Бал ашу", "Қоштасу",
"Мен Мҧқан Башметов", "Бiр шара қымыз iшемiн", "Ҥндеу" сияқты т.б.
ӛлеңдерiнде дҥние танымының ерекшелiгiн кӛрсетуге талпынды.
Дала тӛсiн жаңа заманның қайта тҥрлеуiне арнаған "Жолдас Жҧрбай",
"Қҧлжа ӛзенi туралы хиқая", "Тҥрксиб", Қазақстанның қатал да қайрымы мол
табиғатын жырлайтын "Ертiс бойында", "Семей тҥбiндегi бақша" т.б.
ӛлеңдерiнен ақынның туған жерге деген ыстық сезiмi аңғарылады. Сондайақ, "Павлодар", "Семей", "Серафим Дачаев қаласы" сияқты Ертiс бойындағы
қалаларға арналған жырлары бар.
Қазақ классигi I.Жансҥгiровтiң кейбiр шығармаларын, және татар,
башқҧрт, тәжiк т.б. ҧлт -ақындардың туындыларын орыс тiлiне аударған.
Әдебиеттер:
Дәуренбеков М. Ӛшпес жердiң отын жаққан ӛлең бар // Қызыл ту.1989.- 15 желтоқсан
Павел Васильевтiң туғанына 90 жыл // Сарыарқа самалы.- 1999.- 4
желтоқсан.- 6б.
Павел Васильев // Сарыарқа самалы.- 1999.- 20 қараша.- 6б.
Тюрин Г. Даланың тӛл жыршысы // Жҧлдыз.-1998.-N2.- 194 - 197б.
Тюрин Г. Жалын сӛз айтқан жанартау жҥрек // Жҧлдыз.- 1996.- N7.205 - 208б.
Жайықбаев Н.
Ақын атылған кҥн: [орыс ақыны П.Васильевтің еске
алу кҥні] / Нҧрбол Жайықбаев // Сарыарқа самалы.- 2007.- 24 шілде. - 8б.

2004 ЖЫЛЫ АТАЛЫНАТЫН АЙЫ МЕН КҤНI БЕЛГIСIЗ КҤНДЕР
Олжабай батырдың
туғанына 300 жыл (1709-1783)
Олжабай батырдың туған жері Тәуке ханның тҧсындағы Тҥркістан
қаласы, әкесі Тәуке ханға қызмет істеген кӛп билердің бірі, тарихта Толыбай
деген атпен белгілі болған. Шешесі – ҧлы жҥз Тӛле бидің туысы, Қаратай
батырдың қызы Есенбике. Одан 1709 эжылы олжабай батыр туып,
Сарыарқанның Абылаймен бірге басқарып отырғанда 1783 жылы Ероеймен
тауында қайтыс болады. Олжабай батырдың тарихқа белгілі бола бастаған
кезі «Ақтабан шҧбырынды, алқақол сҧлама» тҧсы. Жеті жыл ҧдайы жҧт
болып, ел аштықтан қырыла бастайды, осы кезде қҧба-қалмақ қазақ еліне
шабуыл жасап, 1721 жылы, әкесі Толыбай тҥркістан ҥшін болған шайқаста
қалмақтың қолынан қаза табады. Жетім қалған онҥш жасар Олжабай
Тҥркістанда тҧра алмай, жоңғарға бағынып отырған нағашысы Қаратайдың
қолында ӛседі. Он алты жасқа толысымен Олжабай жоңғарға тістене
қарайды. «Жоқ, мен оларға бағынып отыра алмаймын, мен тау қыраны
Олжабаймын» деп, ӛзіне атқояды. Атақты ерлермен Абылай, Қаракерей
Қабанбай, Қанжығалы Бӛгенбаймен т.б. бірге қосылып, қол жинап,
Тҥркістанды басып отырған жоңғарларды шабады. Олжабай батыр жеңілген
Ғалдан серенннің екі қызын – Лагба мен Лабаны алып, кӛп сый-сыяпатпен
еліне қайтады. «Ақтабан-шҧбырынды» кезінде Әбілқайыр, Сәмеке хан,
Әбілмәмбет ҥшеуі елді биікке кӛтеріп, қалмақты Сыр бойынан, Жетісудан
ққуып шыққанына сонша разы болып, Олжабай батырға «Он сан Орта жҥзге
ҧран болған ер Олжабай» деп атақ береді. Олжабай батырдың қҧба қалмақты
екінші рет шапқаны Баянауладан 50-60 шақырым қашықтықта орналасқанғ
бҥгінгі «Қалмақ қырылған» тауы деп аталатын жерде болған оқиға.
Барлық соғыстарда Олжабай батыр әскерге дем беріп, биік тау ҥстінде
ту ҧстап тҧратын болған. Олжабай соғыс майданында ту кӛтеріп, әскерге
айбат беруші. Сонымен қатар, ел арасындағы бидік, шаруашылық, ел басқару
іәсіне қатынасқан. Олжабай батырдың негізгі қонысы Баянаула таулары,
Жасыбай кӛлі мен Торайғыр кӛлінің арасы.
Әдебиеттер:
Алдабергенов Қ.М.
Бір туар дара тҧлғалар / Қ.М.Алдабергенов,
Е.М.Арын, Б.Т.Баткеева. - Павлодар: Университет баспа орталығы, "ЭКО",
2003. - 364б.
Баянаула дуаны : тҧлғалары,тарихы,мәдениеті:Баянауыл сыртқы
округінің ашылуына 180 жыл толуына орай ӛткізілген халықаралық ғылымитәжірибелік конференцияның материалдары 4-5 тамыз.- Қарағанды: ҚарМу
баспасы, 2006.- 390 б.

Әбен Қ.
Олжабай батыр (аңыз - әңгімелер): [М-Ж. Кӛпеев
жазбаларынан] / Қайрат Әбен // Сарыарқа самалы.- 2007.- 17 наурыз. - 5б. –
жалғасы бар
Әбен Қ. Олжабай батыр (аңыз-әңгімелер) / Қайрат Мәми // Сарыарқа
самалы.- 2007.- 24 ақпан. - 5б.
Әбен Қ.
Жасыбай батыр / Қайрат Әбен // Сарыарқа самалы.- 2005.13 желтоқсан. - 6б.
Олжабай батыр: Ӛлең // Азия-Транзит.-2001.-N9.- 41- 44б. (Жалғасы
келесі сандарда)
Олжабай батыр // Отан сақшысы.- 2002.-18мамыр.- 6б.
Олжабай мен Жасыбай: [Жерімізді қорғаған, елімізді есейткен,
билеріміздің бірі Олжабай мен Жасыбай батырлар туралы] // Сарыарқа
самалы.- 2002.- 23 тамыз.- 7б.
Рақым Б.
Ала тулы-алып батыр: [ХVІІ ғ. Қазақтың ҧлт-азаттық
кӛтерілісінің басшыларының бірі-Олжабай батыр туралы] / Б.Рақым // АзияТранзит.- 2001.- N9.- 40б.
Шоң Едiге бидiң
туғанына 255 жыл (1754-1886)
Шоң Едiгеҧлы 1754-1836 аралығында бҧрынғы Қарқаралы округi
Баянаула ауылында дҥниеге келген. Сол кездегi қазақтың атақты биi болған.
Шоң бидiң ататегi қазақ шежiресiнде былай тараған: Арғын, оның iшiнде
Мейрамсопыдан Қуандық, Сҥйiндiк, Бегендiк, Шегендiк, Шҧбыртпалы,
Қаракесек. Сҥйiндiктен Қаржас, Жанболды, Қҧлболды, Орманшы.
Жанболдыдан Айдабол би, одан Едiге би. Едiге биден ағайынды Шоң,
Торайғыр билер туған.
Елдiң айтуынша Шоң би дiнсiз де, дiншiл де болмаған. Ел есiнiң
қауырт та кӛптiгiнен ол шарттардың бiрiн де iстемеген кездерi болған. Шоң
бидiң осы мiнезiн бiлетiн қожа, солдалар оған кӛбiнесе ҥйiр бола бермеген.
1730 жылы қҧба қалмақтың бетi қайтқаннан кейiн сонау Орта Азиядан
Арқаға қарай қоныс аударуға бел байлағанда елдiң басын қосып, кҥш жинау
ҥшiн Қаржас биi Сәти, Айдабол батыры Олжабай, Сҥйiндiктен тараған
Қаржас, Қҧлболды, Жанболды, Орманшы ҧрпақтары "Тӛртҧлы" деген одаққа
қосылып, Жонғар басқыншылығы тегеуiрiнен жҥз жыл бҧрын тастап кетуге
мәжбiр болған Баянауыл ӛңiрiне қайтып келедi.
Шоңның тӛрелермен шайқаста кҥш алу ҥшiн, яғни халықты тӛңiрегiнен
шығармау ҥшiн жаңғыртқан "Тӛртҧлы" одағы осы едi. Ата дәстҥрi қайта бас
кӛтерiп, халық Шоңды "Тӛртҧлыға" тӛбе би қылып сайлап алған.
Шоң қарапайым қазақтың ел басқара алатынын дәлелдей бiлген аға
сҧлтан болған тҧңғыш би.
Шоң би Баянауыл округі ашылғанда Сібір-генерал губернаторы ол
кісіні аға сҧлтан етіп тағайындаған. Шоң би ҥлкен де, білікті адам болған.
Елді ақылмен, әділ және іскер басқарғаны сонша, оның билігіне хандар да

қызыға қараған. Ол ӛмір бойы хандыққа қарсы болған. Шоң би қазақ
халқының болашағын орыстарға жақындасудан кӛрген екен. Орта жҥз
даласында қала салуды, халықты отырықшылдыққа айналдыруға бастаған.
Патша бекіткен жарғының теміродей қатаң баптарын бҧздырып, қазақтан
қарадан тҥңғыш аға сҧлтан болған Шоң би халықтың қанша заман ӛтсе де
ҧмтылмас кемеңгер ҧлдары болып қала береді.
Әдебиеттер:
Алдабергенов Қ.М.
Бір туар дара тҧлғалар / Қ.М.Алдабергенов,
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Тӛреқҧлҧлы Н. Шоң би // Тӛреқҧлҧлы Н. Қазақтың 100 би-шешенi.Алматы, 1995.-186 - 205б.
Шоң би Едiгеҧлы // Тiлеке Ж. Шежiре: Ертiс-Баянаула ӛңiрi.-1-шi
кiтап.-Павлодар, 1995.- 120 - 122б.
Дәулетхан Ә. Шоң биден Тҧманға дейiн // Қазақ тарихы.-1999.- N2 - 3.6б.
Алдабергенов Қ.М.
Тарих тудырған тҧлға: [Шоң би Едігеҧлы
туралы] / Қ.М.Алдабергенов // Ӛлкетану-Краеведение.- 2005.- №4. - 6 - 11б.
Артықбаев Ж. Шоң Едігеҧлы туралы шындық / Ж.Артықбаев
// Сарыарқа самалы.-2005. - 11 қазан. - 7б.
Бақтияр С.
Ӛрелі ісі мҧра болып қалған (Сансызбай Батталов
хақында): [Шоң би туралы жазылған деректер мен мәліметтер жайлы] /
Бақтияр С; Сайран Бақтияр // Айдын.- 2004.- N4.- ( 9 желтоқсан.) – 21 - 24б.
Батталов С.
Елдіктің жҥгін кӛтерген [Мәтін]: [Ірі би, сӛз зергері
болған саяси қайраткер, қасиетті Баянауылдың әйгілі перзенттерінің біріШоң би туралы] / Сансызбай Батталов // Сарыарқа самалы.- 2004.- 20
қараша.- 5б.
Дҥкенбаева З.О. Қазақ зиялыларының кӛшбасшысы ӛкілі-аға сҧлтан
Шоң би / З.Дҥкенбаева // Ӛлкетану-Краеведение.- 2005.- №4.- 40 - 45б.
Жақсыбаев С.
Мҧса Шорманов: [Мҧса Шормановтуралы] / Серік
Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2008.- 4 наурыз. - 4-5б.
Исабай Қ. Шоң би (1754-1836): [Жерімізді қорғаған,елімізді есейткен
батыр, билеріміздің бірі-Шоң би жайлы] / Қ.Исабай // Сарыарқа самалы.2002.- 20 қыркҥйек.- 7б.
Исабай Қ. Сонда шындық қайда?: [Қазақ тарихындағы ҧлы тҧлға, би
Шоң Едігеҧлы туралы пікірталас] / Қалмҧқан Исабай // Сарыарқа самалы.2005. - 22 қараша. - 7б.
Исабай Қ. Шоң би: Трилогия / Исабай Қалмҧқан.- Астана: Елорда,
2005.- 672 б.

Мақышева А.Т.
1822 жылғы "Жарғы" және Баянауыл сыртқы
округінің ашылуы / А.Т.Мақышева // Ӛлкетану-Краеведение.- 2006.- №1. - 57
- 61б.
Мҧхтарова Г.А. Баянауылдың сыртқы округі және оның аға сҧлтаны
Шоң би Едіге ҧлы / Мҧхтарова Г.А // Ӛлкетану - Краеведение.- 2005.- №4. 81 - 82б.
Тҧрышев А.Қ.
Мәшһҥр-Жҥсіп шығармаларындағы Шоң би кім? /
А.Қ.Тҧрышев // Ӛлкетану - Краеведение. - 2005.- №4. - 92 - 101б.
Шоң
бидің
ерліктері:
[Павлодар
С.Торайғыров
атындағы
универсиететінде республика ғалымдары және «Шоң би» трилогиясының
авторы, белгілі жазушы Қалмҧқан Исабайдың қатысуымен ғылыми
коференция ӛтті] // Әдебиет айдыны.- 2006.- 28 желтоқсан. - 6 - 7б.
Мҧса Шормановтың туғанына 190 жыл (1819-1885)
Мҧса Шорманов 1919 жылы қазiргi Павлодар облысы Баянауыл ауданы
Сәтбаев атындағы совхозда дҥниеге келген. Баянауылдың аға сҧлтаны (18531868). Ата-тегi де, ӛзi де iрi феодал болған.
М.Шорманов Омбыдағы қазақ әскери училищеде оқыған. Орыс,
француз тiлдерiнде еркiн сӛйлей бiлген. Ш.Уәлихановпен пiкiрлес бола
отырып, одан бiлiм, рухани кӛмек алды.
Халықтың ауыз әдебиетiн, әңгiмелерiн, қиссаларды кӛп оқып бiлген.
Оларды жинап, Ш.Уәлихановқа, Г.Н.Потанинге, Н.М.Ядринцевке,
Н.Ф.Костылецкийге жiберiп отырды. Шоқан арқылы Ф.М.Достоевскиймен
қатысқан. Г.Н.Потанин мен К.К.Гутковский арқылы Сiбiр қазақтары
облыстық басқармасының алдына сол кездегi қазақ қауымының жағдайына
бейiм кӛшпелi гимназиялар ашу туралы мәселе қойды.
1833 жылы Баянауыл округі ашылғанда Шорманды аға сҧлтандыққа
кандидат етіп тағайындайды. Шорман ӛз елінде беделді де, ӛте кҥшті ықпалы
бар адам болған.
1881 жылы Г.Н.Потанинге жазған хатында: "Қазақ халқы ғылымбiлiмсiз, надандықтан қатып-семiп барады" деп жазған.
М.Шормановтың ӛзiнiң халқына жаны ашып, осы игi iстерiн
Ш.Уәлиханов, Г.Н.Потанин және т.б. жоғары бағалады.
Әдебиеттер:
Мҧса Шорманов.19-кітап / С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің
Е.Бекмаханов атындағы "Ӛлке тарихы мен этнографиясын зерттеу
орталығы"; Орталық директоры А. Ж. Қҧдабаев.- Павлодар: ЭКО, 2003.196б.
Ахметов Е.
Ерлан Арын: Ӛзін - ӛзі басқару - студент белсенділігін
арттырады: [ПМУ ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор
Ерлан Мҧхтарҧлы Арынмен сҧхбат] / Е.Ахметов // Қазақ әдебиеті.- 2007.- 5
- 11 қазан. - 1, 4б.

Ғалым М.
"Бес тӛре" кҥйі кімдерге арналған? / Мҧсатай Ғалым //
Қазақ әдебиеті.- 2007.- 6 - 12 шілде (№27). - 7б.
Жақсыбаев С.
Мҧса Шорманов: [Мҧса Шорманов туралы] / Серік
Жақсыбаев // Сарыарқа самалы.- 2008. - 4 наурыз. – 4 - 5б.
Исабай Қ.
Мҧса Шорман (1819-1884): [Жерімізді қорғаған, елімізді
есейткен батыр, билеріміздің бірі - Мҧса Шорман туралы бірер сӛз] /
Қ.Исабай // Сарыарқа самалы.- 2002. - 24 қазан.- 18б. (Соңы. Басы 83-ші
санда).
Исабай Қ.
Ақкелін (Қазақтың шӛкімдей бір жерінің тарихы) /
Қалмҧқан Исабай // Егемен Қазақстан.- 2006. - 26 шілде. - 14б.
Кӛпеев М.Ж.
Мҧса Шорманов: Жоқтау / М.Ж.Кӛпеев // Сарыарқа
самалы.- 2001.- 28 тамыз.- 5б.
Нухҧлы А.
Асыл мҧрасын асқақтатқан бабалар: [Кереку жерінен
шыққан ҧлы адамдар жайлы] / Алтынбек Нухҧлы // Сарыарқа самалы.- 2005.14 шілде. - 4 - 5б.
Нухҧлы А
Ағартушы тҧлғалар: [Павлодар ӛңірінен шыққан атақты
тҧлғалар жайлы] / Алтынбек Нухҧлы // Сарыарқа самалы.- 2007.- 7 маусым. 9б.
Шорман би // Тураби.- 2003.-N1.-115-119б.
Мҧса Шорманов // Тiлеке Ж. Шежiре: Ертiс-Баянаула ӛңiрi.- Павлодар,
1995.- 147- 148б.
Шорманов Мҧса // ҚСЭ.-12т.-Алматы, 1978.- 12т.- 270б.
Арын Е, Нухҧлы А. Халқына қамқор болған Мҧса мырза // Сарыарқа
самалы.-2002. - 3 желтоқсан.- 5б.
Исабай Қ. Мҧса-аға сҧлтан // Сарыарқа самалы.-2000.-3 қазан.- 4 - 5б. ("Баянтау").
Мҧса Шорманов: Жоқтау // Сарыарқа самалы.- 2000. - 3 қазан.- 2б.
Темірболат Арғынбаевтың туғанына 120 жыл
Павлодар облысы қазіргі Аққулы ауданында 1889 жылы дҥниеге келіп,
1940 жылы Алматы қаласында дҥниеден озған Арғынбаев Темірболат халық
ақын-импровизатор және қоюшы-режиссер. Музыкамен жастайынан
әуестенген. Әе шеберлігін Ақбай ақыннан ҥйренген. 1917 жылдан кейін
Семейлік губерниялық сотының хатшы-ісқағаздар жҥргізушісі. 1923 жылдан
бастап –Омск, Семей, Павлодар ҧйымдастырушы органдарының тҥрлі
қызметтерінде қызмет атқарады. Барлық той-думандарда қолына домбыра
алып ортаға шығып жҥрген.
1929 жылдан бастап Алматы қаласында тҧрады және жҧмыс істейді.
Қазақ драма театрында тҥрлі қойылымдарда «Айман-Шолпан», «Қыз Жібек»
және т.б. Жамбыл атындағы қазақфилормониясымен қызметескен.
«Қорлан», «Ҥш дос», «Юран» әндерін орындаушы. Репрессияға ҧшыраған,
ақталған.

Жабай Тоғандықовтың туғанына
120 жыл (1889-1978)
Павлодар облысы Баянауыл ауданында 1889 жылы туып, 1978 жылы 10
тамызда қайтыс болған Жабай Тоғандықов - қазақ әншісі, ҚазКСР-інің еңбек
сіңірген әртісі (1945). Ата-анасынан ерте айрылған Жабай Тоғандықов
жоқшылықты кӛп кӛреді. 1903 жылы Арқаның белгілі әншісі Қ.Байжановпен
кездееседі, оның жанында жҥріп әншілік ӛнерге ден қояды. Кейіннен
Екібастҧзда шахта жҧмысында жҥргенде 1916 жылы патша дарлығы
бойынша әскерге алынып, қара жҧмысқа тартылады. 1918 жылы Павлодар
қаласына келіп. Жҧмат шанин ҧйымдастырған кӛркем-ӛнерпаздарҥйіремсінің
белсенді мҥшесі болады. 1932 жылы Қарағанды облысының радиокамитетіне
шақырылып, ӛмірінің соңына дейін сонда әнші солист қызметін атқарады. ӛз
жанынанда ӛлең жазып, ән шығарады. Тоғандықовтың репертуарында 100ден астам халық әндері мен халық компазиторлары (Біржан, Ақан сері, Жаяу
ҧса, Жарылғапберді т.б.), сондай-ақ кейінгі қазақ компазиторларының әндері
болды. 1936 жылы Москва қаласында ӛткен қазақ әдебиеті мен ӛнерінің
онкҥндігіне қатысты.
...................................
Қҧдайберген Әлсейiтовтың
туғанына 125 жыл (1884-1933)
Әншi-композитор, ақын-импровизатор Қҧдайберген Әлсейiтов 1884
жылы Павлодар облысы Ертiс ауданы Михайловка селосында туған. 11-12
жасынан "Бала ақын" атанған. Павлодар, Омбы, Кӛкшетау, Қызылжар,
Ақмола, Семей қалаларын аралап ән айтқан. Бертiнде Қоянды, Қараӛткел
жәрмеңкелерiнде ән салып, ат ойынын кӛрсеткен.
Әлсейiтовтiң кӛптеген музыкалық шығармалары "Қҧдайбергеннiң әнi",
"Баласы
Әлсейiттiң
Қҧдайберген",
"Қҧдайбергеннiң
термесi",
"Қҧдайбергеннiң желдiрмесi", "Қҧдайбергеннiң Хадиша қызбен айтысы"
деген атпен ел арасында кең тараған.
Ақынның мелодиялары терме жанрына тән жеңiл ырғаққа қҧрылып,
кӛбiнесе ионийлiк, миксолидиялық, дорийлiк ладтарға негiзделген. Ол ән
жанрында кезiгетiн қайырмасы бар екi бӛлiмдi форманы терме,
желдiрмелерiнде сәттi пайдаланды.
Қ.Әлсейiтов шығармашылығын насихаттаған И.Байзақов болды.
Сондықтан да оның желдiрмелерiне ақынның ән-шығармашылығы ҥлкен
әсер еттi. Ән-термелерi Қазақ мемлекеттiк филармониясы мен Қазақконцерт
әншiлерiнiң репертуарынан орын алды.
Әдебиеттер:
Әлсейiтов Қҧдайберген // Қазақстан. Ҧлттық энциклопедия.- 6т.Алматы, 1998.-1т.- 673б.
Әлсейiтов Қҧдайберген // Қазақ ӛнерi: Энциклопедия.- Алматы, 2002.87б.

Бӛжен Б.
"Даусыма ҧшқан қҧс та ҥйірілген...":[Қазақтың біртуар
ақыны Қҧдайберген Әлсейітовтың шығармашылығы жайлы] / Бӛжен Бейбіт
// Сарыарқа самалы.- 2004.- 14 ақпан. - 8б.
Жҥсiпбек Аймауытовтың
туғанына 120 жыл (1899-1931)
Қазақ ақыны, жазушы, драматург, аудармашы, ғалым, әдебиет
зерттеушiсi, педагог Аймауытов Жҥсiпбек 1889 жылы Павлодар облысы
Баянауыл ауданында туған. Ауылда ескiше хат танып, 1904-11 жылдары
орыс-қазақ мектептерiнде оқиды. Баянауылда, Павлодарда және Семейде
мҧғалiмдер семинариясын бiтiрген (1919). 1911-14 жылдары ауылды жерде
мҥғалiмдiк жҧмыс атқарады.
1917-19 жылдары Алашорда ҧйымына мҥше болады. 1919-22 жж.
Республика халық ағарту комиссариатында коллегия мҥшесi, Семей
губерниялық оқу бӛлiмiнiң бастығы, "Қазақ тiлi" газетiнiң редакторы, 192224 жж. Қарқаралыда мҧғалiм, 1924-26 жж. "Ақ жол" газетiнде әдеби
қызметкер болды. 1926-29 жж. Шымкент пед.техникумының директоры
қызметтерiн атқарды.
Аймауытов тҧңғыш ӛлеңдерiн Абайға елiктеп жазды. "Кӛшу" (1918),
"Ҧран", "Әскер марсельезасы", "Нҧр кҥйi" (1929) т.б. поэзиялық туындылары
идеялығымен, эстетикалық бояуларының қанықтығымен, кӛркемдiк
шеберлiгiмен, стилiнiң жатықтығымен ерекшеленедi.
Проза саласында жемiстi еңбек еттi.
"Қартқожа", "Ақбiлек",
"Кҥнiкейдiң жазығы", "Кӛшпелi Кӛжебай", "Елес" т.б. роман, повесть,
әңгiмелерiнде, "Шернияз", "Қанапия-Шарбану", "Мансапқорлар" , "Ел
қорғаны" пьесаларында халқының тағдыры, тҧрмыс-салты, бостандығы мен
теңдiгi ҥшiн кҥресiн бейнелеп, әлеуметтiк теңсiздiктi сынайды. Жазушы
еңбекшi халық пен интеллигенция ӛкiлдерiнiң, 1916 жылғы ҧлт-азаттық
қозғалысына, Қазан революциясы мен азамат соғысына қатысушылардың
бейнелерiн жасады. Сол жылдардағы қазақ ауылының реалистiк кӛрiнiсiн,
дала тӛсiндегi алғашқы революциялық ӛзгерiстердiң мәнiн ашып кӛрсеттi.
Шығармаларының негiзгi тақырыптары: әйел теңдiгi, адамгершiлiк, сондайақ әдет-ғҧрыпқа, шариғат заңдарына, қазақ және орыс халықтарының
достығы мәселелерi туралы. Балалар мен жасӛспiрiмдерге арнап "Жаман
тымақ", "Шал мен кемпiр", "Кӛк ӛгiз", "Ҥш қыз" атты ертегiлер жазды.
А.А.Богдановтың "Саяси экономикасының қысқаша курсы",
М.Н.Покровскийдiң "Орыс тарихының қысқаша сипаты", П.И.Стучканың
"РСФСР Конституциясы. Мәселелер мен ойлар" атты монографияларын;
А.С.Пушкиннiң "Сараң серi", "Тас мейман" трагедияларын, А.Дюманың
"Дәмелi", Дж.Лондонның "Телегей теңiз", К.Берковичтiң "Заң бiлместiң
заңы", Чуйковтың "Тау елiндегi оқиға" романдарын, Н.В.Гогольдiң,
Л.Н.Толстойдың, А.М.Горкийдiң, У.Шекспирдiң, Ги де Мопассанның,

Р.Тагордың т.б. бiрқатар әңгiмелерiн қазақшаға аударды. Кӛптеген
публицистикалық еңбектер жариялады.
Аймауытов "Психология", "Жан жҥйесiмен ӛнертаңдау" т.б. ғылыми
еңбектерiнiң, кӛптеген әдеби-сын мақалалардың авторы.
1929 жылы репрессияға ҧшырап, 1931 жылы атылған. "Тап жауы"
деген саяси кiнамен халқы ҥшiн қҧрбан болған асыл азаматымыз,
зиялымыздың бiрi-жарық жҧлдызы- Аймауытов Жҥсiпбек едi. Ол - қазақ
халқының аса кӛрнектi алып ғалымдарының бiрi, дҥлдҥл ақын, заңгер
жазушы, ҧлт интеллигенциясының шолпаны, психология ғылым саласының
тҧңғыш қарлығашы -ӛлмес iз салушы, тайпа қазақтың мақтанышы едi. Оның
есiмi ҧлы реформатор, әлемдiк лингвист А.Байтҧрсынов, ӛлең сӛздiң-кӛркем
әдебиеттiң биiк шыңы , ҧстасы М.Жҧмабаев және М.Дулатовтармен қатар
тҧр.
Әдебиеттер:
Аймауытов Ж. Ақбiлек: Роман.-Алматы, 2003.- 240б.
Аймауытов Ж. Бес томдық шығармалар жинағы.- Алматы, 1997.- 2002
Аймауытов Ж. Жаман тымақ: Ӛлеңдер, жҧмбақтар, әңгiмелер,
ертегiлер.- Алматы, 1992.- 48б.
Аймауытов Ж. Шернияз: Пьесалар жинағы.- Алматы, 1990.- 336б.
* * *
Аймауытов Жҥсiпбек // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.-4т.Алматы, 1989.- 4т.- 97б.
Зейнулина А.Ф. Жҥсiпбек Аймауытҧлының шығармашылық
шеберлiгi.- Павлодар, 2002.- 112б.
Сағынбекҧлы Р. Жҥсiпбек (Ӛмiрi мен қаламгерлiк қызметi).- Алматы,
1997.-224б.
Асқарҧлы Қ. Елiм деп соққан жҥрегi // Сарыарқа самалы.- 1999.23 қараша.- 4б.
Ауыз әдебиет ҥлгілерін жинаушы, ақын
Молда Мҧқан Машанҧлының
туғанына 155 жыл (1854-1924)
Ақын, жерлесіміз, ауыз әдебиет ҥлгілерін жинаушы Молда Мҧқан
Машанҧлы Баянауыл ауданында 1854 жылы дҥниеге келген. Мҧқанның
әдеби мҧрасын зерттеген жерлесіміз, белгілі ауыз әдебиет ҥлгілерін жинаушы
Б.Жақыпбаев. 1949 жылы ақынның «Алдамшы ӛмір», «Ҧлы жорық»,
«Ӛлімнен кҥшті», «Ҥш жігіт», «Ҥш бәнкер», «Еңбектен қашқан бай»
поэмаларын, «Жоқтық ҧят емес», «Ӛнердің ҧрысы», «Шайтанның саудасы»,
«Кӛк сиырдың қиссасы, «Ҥш ӛсиет» және тағы да басқа мысал ӛлеңдерін
жинаған.
Ақын Мҧқан кезінде ескіше сауатты болған. Сондықтан ауылда бала
оқытып, ҧстаздық жҧмыспен айналысқан. Әдебиеттен хабары бар ол ӛзі ӛлең
жаза бастаған, Араб, парсы ертегілерін қазақша ӛлең етіп жазған.

Мҧқан молда қазақтың ауыз әдебиетін қағазға тҥсіріп, жинақтаған.
«Қозы Кӛрпеш- Баян сҧлу» жыр нҧсқасын толығырақ етіп жазған.
Ақынның ӛлеңдері бҧрын жарияланбаған. «Жазушы» баспасынан 1990
жылы «Боздағым» атты кітабы алғаш рет жарық кӛрген. Ақынның
шығармашылығы қазақ әдебиеті тарихында аз зерттелген.
Әдебиеттер:
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Батталов С. Мҧқан ӛлеңдері «Сҧлтанмахмҧттың ҧстазы» мақаласына
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Павлодар ӛңіріндегі алғашқы қазақ дәрігер
Асылбек Жуманҧлы Сейтовтың
туғанына 115 жыл (1894-1937)
Алаш қозғалысының қайраткері, облыстағы денсаулықсақтауды
ҧйымдастырушы, публицист Асылбек Жҧманҧлы Сейтов 1894 жылы Омск
қаласында Ақмола генерал-губернаторының кеңсе аудармашысының ҥйінде
дҥниеге келген. 1911 жылы Омск қаласындағы ер балалар гимназиясын, 1916
жылы Томск мемлекеттік университетінің медицина факультетін бітірген.
1916-17 жылдары Омск қаласының тазалық дәрігері, 1917-1922 жылдары
Баянауыл кенішінің емханасының дәрігері. 1917-1919 жылдары
Алашорданың белсенді қайраткері. І Бҥкілқазақсъезінің хатшыс. «Алаш»
партиясының Ақмола облыстық комитетінің мҥшесі. Бҥкілресейлік
Ҧйымдастырушылар Жинақтаушыларының дипутат кандидатына сайланған.
Қазақ тілді бҧқаралық ақпарат қҧралдарының тілшісі. 1922-1937 жылдары
Семей облысының денсаулықсақтау бӛлімінің меңгерушісі, Қазақ КСРОсының денсаулықсақтаудың халық Комиссариатының жоспарлау бӛлімінің
жетекшісі, сонымен қатар Алматы қаласының Ленин ауданының
емханасының бас дәрігері(1937). 1937 жылы 1 желтоқсанда тҧтқынға
алынған, 1957 жылы ақталған.
....................................................
Кеңес Одағының батыры И.В.Бабиннiң
туғанына 110 жыл (1899-1944)

Иван Васильевич Бабин 1899 жылы Павлодар облысы Ҥрлiтҥб ауданы
Железинка селосында кедей шаруа отбасында туған.
Соғысқа дейiн туған жерi "Железинский" колхозында жҧмыс iстеп, егiс
бригадасының бригадирi болды. Қызыл Армия қатарына 1941 жылдың
маусым айының аяғында Ҥрлiтҥб ауданының әскери комиссариаты
шақырды.
1944 жылдың 13 қыркҥйегiнде Конты деревнясы маңында болған қатты
ҧрыстардан кейiн полктiң 1-шi эскадроны кейiн серпiлдi. 3-шi эскадронға бҧл
жағдайды қалпына келтiру бҧйрық етiлдi. Шабуыл басталған кезде Бабин
жауынгерлiк саптың алдында болып, ӛз ҥлгiсiмен жауынгерлердi
жiгерлендiрiп отырды.
1944 жылы 13 ыркҥйекте Польшаны азат ету ҥшiн болған ҧрыстарда
ерлiкпен қаза тапты. Александр Матросовтың ӛшпес ерлiгiн қайталаған
бiздiң жерлесiмiз ҥкiметтiң ең жоғарғы наградасына ие болды.
1945 жылдың 10 сәуiрiнде Иван Васильевич Бабинге Кеңес Одағының
Батыры атағы берiлдi. Туған жерiнде батырға бюст орнатылып, кӛшелердiң
бiрiне оның есiмi берiлген.
Әдебиеттер:
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Бабин Иван Васильевич // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.- 4т.Алматы,1984.-1т.- 84б.
Бабин Иван Васильевич // Совет Одағының батырлары.- 2т.- Алматы,
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕРЕКЕЛЕРI
МЕН АТАУЛЫ КҤНДЕРIНIҢ ТIЗБЕСI
1 қаңтар – Актриса, КСРО Халық әртiсi С.Майқанованың туғанына
95 жыл (1914 -1955)
1 қаңтар – ҚазКСР халық суретшiсi, қылқалам шеберi А.Қастеевтiң
туғанына 105 жыл (1904-1973)
1 қаңтар – Әншi, ҚазКСР халық әртiсi Ғ.Қҧрманғалиевтiң туғанына
100 жыл (1909 -)
5 қаңтар – Әншi, Қаз.КСР халық әртiсi Р.Есiмжанованың туғанына
95 жыл (1924 -1986)
10 қаңтар – "Қазақ әдебиетi" газетiнiң жарыққа шыққанына 75 жыл
(1934)
13 қаңтар – Абай атындағы мемлекеттiк академиялық опера және
балет театрының ашылғанына 75 жыл (1934)
15 қаңтар – ҚР Қазақ ҧлттық мемлекеттiк университетiнiң
ашылғанына 75 жыл (1934)
30 қаңтар – Жазушы С.Ерубаевтың туғанына 95 жыл (1914-1937)
30 қаңтар – Кинорежиссер және кинооператор, ҚазКСР Еңбек
сiңiрген ӛнер қайраткерi М.Берковичтiң туғанына 95 жыл
(1914-)
АҚПАН
4 ақпан – Ақын Ә.Тәжiбаевтiң туғанына 100 жыл (1909-1998)
11 ақпан – Жазушы және драматург С.Жҥнiсовтiң туғанына 75 жыл
(1934)
20 ақпан – Мемлекет және қоғам қайраткерi О.Жандосовтың туғанына
110 жыл (1899-1944)
28 ақпан – "Невада-Семей" антиядролық қозғалысының қҧрылғанына
20 жыл (1989)
НАУРЫЗ
8 наурыз – Актриса, Қаз.КСР халық әртiсi Ә.Ӛмiрзақованың туғанына
90 жыл (1919)
8 наурыз – Этнограф, қазақ ӛнерiн зерттеушi А.В.Затаевичтiң туғанына
140 жыл (1869-1936)
18 наурыз – Жазушы М.Симашконың туғанына 85 жыл (1924-2000)
25 наурыз – Жазушы Қ.Тҧрсынқҧловтың туғанына 75 жыл (1934)
31 наурыз - Кеңес Одағының батыры Н.Әбдiровтың туғанына 90 жыл
(1919-1942)
СӘУIР
4 сәуiр – Революциялық қайраткер М.Татимовтың туғанына 115 жыл
(1894-1938)

15 сәуiр – Жазушы З.Самадидiң туғанына 95 жыл (1914)
20 сәуiр – Кеңес Одағының батыры Ә.Молдағҧлованың туғанына
85 жыл (1924-1944)
МАМЫР
1 мамыр – Ақын I.Жансҥгiровтың туғанына 115 жыл (1894 -1937)
3 мамыр – Ақын Ш.Иманбаеваның туғанына 105 жыл (1904-1926)
8 мамыр – Халық ақыны, әншi және композитор К.Әзiрбаевтың
туғанына 125 жыл (1884-1976)
12 мамыр – Ақын-импровизатор К.Шәкеевтiң туғанына 85 жыл (1924)
12 мамыр – Абай атындағы Семей музыкалық-драма театрының
ашылғанына 75 жыл (1934)
МАУСЫМ
2 маусым – Мемлекет және қоғам қайраткерi Ә.Жангелдиннiң
туғанына 125 жыл (1884-1953)
9 маусым – Кӛкшетау қаласының қҧрылғанына 185 жыл (1824)
12 маусым – Қазақстан жазушылары бiрiншi съезiнiң ашылғанына
75 жыл (1934)
20 маусым – Ақмола (қ.Астана) қаласының қҧрылғанына 185 жыл
(1824)
25 маусым – Қҧрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттiк халық
инструменттерi оркестрiнiң қҧрылғанына 75 жыл (1934)
ШIЛДЕ
12 шiлде – Жазушы Н.Раевскийдiң туғанына 110 жыл (1894-1988)
12 шiлде – Актер, режиссер, КСРО және ҚазКСР халық әртiсi
Ю.Завадскийдiң туғанына 115 жыл (1894-1971)
ТАМЫЗ
2 тамыз – Жазушы, ғалым-филолог Х.Әдiбаевтiң туғанына 85 жыл (1924)
7 тамыз – Ақын П.Н.Кузнецовтың туғанына 100 жыл (1909-1957)
15 тамыз – Мемлекеттiк қазақ әйелдер педагогика институтының
ашылғанына 65 жыл (1944)
23 тамыз – Ақын А.Бақтыгерееваның туғанына 65 лет (1944)
25 тамыз – Жазушы О.Мацкевичтiң туғанына 90 жыл (1919-1987)
28 тамыз – Әншi, ҚазКСР халық әртiсi Ж.Елебековтың туғанына 105 жыл
(1904-1977)
31 тамыз – Ғалым-филолог, сыншы, аудармашы З.Кедринаның
туғанына 105 жыл (1904-1998)
ҚЫРКҤЙЕК
5 қыркҥйек – Композитор С.Мҧхамеджановтың туғанына 85 жыл
(1924-1991 )
21 қыркҥйек – Актер, ҚазКСР халық әртiсi Қ.Бадыровтың туғанына

105 жыл (1904-2000)
22 қыркҥйек – Қазақ политехникалық институттың ашылғанына 75 жыл
(1934)
қыркҥйек – Шымкент Ж.Шанин атындағы драма театрының
ашылғанына 75 жыл (1934)
ҚАЗАН
5 қазан – Жазушы-сатирик Ш.Смаханҧлының туғанына 85 жыл
(1924-1988)
13 қазан – Жазушы Б.Соқпақбаевтың туғанына 85 жыл (1924)
15 қазан – Ақын, мемлекеттiк қайраткер С.Сейфуллиннiң туғанына
115 жыл (1894-1938)
16 қазан – Семей орыс драма театрының ашылғанына 75жыл (1934)
21 қазан – "Қазақ тiлi" қоғамының қҧрылғанына 20 лет (1989)
22 қазан – Жазушы Ә.Нҥрпейiсовтың туғанына 85 жыл (1924)
28 қазан – Жазушы, аудармашы Г.Бельгердiң туғанына 75 жыл (1934)
қазан – Қостанай тарихи-ӛлкетану мҧражайының қҧрылғанына
90 жыл (1919)
ҚАРАША
14 қараша – Қазақ мемлекеттiк дене шынықтыру институтының
ашылғанына 65 жыл (1944)
15 қараша –Жазушы Б.Майлиннiң туғанына 115 жыл (1894-1939)
ЖЕЛТОҚСАН
17 желтоқсан – "Егемен Қазақстан" газетiнiң жарыққа шыққанына
90 жыл (1919)
26 желтоқсан – Мемлекет қайраткерi Т.Рысқҧловтың туғанына
115 жыл (1894-1943)
31 желтоқсан – Ақын Н.Пфеффердiң туғанына 90 жыл (1919)
АЙЫ МЕН КҤНI БЕЛГIСIЗ КҤНДЕР ТIЗIМI
Ақын, ағартушы, ғалым Х.А.Яссауидiң туғанына 915 жыл
(1094-1116)
Орал қаласының қҧрылғанына 395 жыл (1614)
Лениногорск (қ.Риддер) қаласының қҧрылғанына 215 жыл (1794)
Ақын М.Ӛтемiсҧлының туғанына 205 жыл (1804-1846)
Қарқаралы қаласының қҧрылғанына 185 жыл (1824)
Ақын Б.Қожағҧловтың туғанына 175 жыл (1834-1897)
Шевченко (қ.Ақтау) қаласының қҧрылғанына 175 жыл (1834)
Ақтӛбе қаласының қҧрылғанына 140 жыл (1869)
Драматург Н.Баймҧхамедовтың туғанына 105 жыл (1904)
Ақын Ж.Жақыповтың туғанына 105 жыл (1904-1970)
Кҥйшi, ақын, композитор М.Ӛскенбаевтың туғанына 105 жыл (1904)

ҚазКСР-ң еңбек сiңiрген әртiсi, домбырашы, кҥйшi О.Қабиғожиннiң
туғанына 105 жыл (1904-1942)
Рейхстагқа алғаш ту тiккен қазақ жауынгерi Р.Қошқарбаевтың туғанына
85 жыл (1924)
Кеңес Одағының батыры С.Нҧрмағамбетовтың туғанына 85 жыл (1924)
Ақтӛбе орыс драма театрының ашылғанына 75 жыл (1934)
Қазақстан жазушылар Одағының қҧрылғанына 75 жыл (1934)
"Қазақ КСР ғылым академиясының жаршысы" басылымының жарыққа
шыққанына 65 жыл (1944)
Қҧрманғазы атындағы Алматы мемлекеттiк консерваториясының
ашылғанына 65 жыл (1944)
"Жалын" журналының жарыққа шыққанына 35 жыл (1969)
2009 жылғы мемлекеттік және арнаулы мерекелер тізімі
1 - 2 қантар - Жаңа жыл
8 наурыз – Халықаралық әйелдер кҥнi
22 наурыз – Наурыз мейрамы
27 наурыз – Халықаралық театр кҥні
1 сәуір – Кҥлкі кҥні
7 сәуір – Халықаралық денсаулық кҥні
12 сәуір – Халықаралық авиация мен космонавтика кҥні
сәуір - кітап кҥні
1 мамыр – Қазақстан халықтарының бiрiккен кҥнi
7 мамыр - Отан қорғаушылар кҥнi
9 мамыр - Жеңiс кҥнi
18 мамыр – ЖҚТБ-дан кӛз жҧмғандарды еске алу кҥні
18 мамыр – Мҧражай кҥні
31 мамыр – Саяси репрессиясының қҧрбандарын еске алу кҥнi
1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау кҥні
4 маусым – Қазақстанның мемлекеттік Рәміздері кҥні
5 маусым – Халықаралық қоршаған ортаны қорғау кҥні
19 маусым – Медицина қызметкерінің кҥні
23 маусым – Қазақстанның полиция кҥні
26 маусым – Дҥниежҥзілік нашақорлыққа қарсы кҥрес
29 маусым - Баспасӛз, радио және теледидар кҥнi
маусым – Жастар кҥні
6 шілде – Астананың туған кҥні
11 шілде – Бҥкіләлемдік тҧрғылықты халық кҥні

20 шілде – Халықаралық шахмат кҥні
шілде – металлургтер кҥні
13 тамыз - Спорт кҥнi
30 тамыз – Конституция кҥнi
тамыз – Кӛлік және байланыс қызметкерлерінің кҥні
тамыз – Қҧрылысшылар кҥні
тамыз айының соңғы жексенбісі – шахтер кҥні
1 қыркҥйек - Бiлiм кҥнi
22 қыркҥйек – Қазақстан халықтарының тiлдерi кҥнi
27 қыркҥйек – Халықаралық туризм кҥні
1 қазан – Халықаралық қарттар кҥні
5 қазан – Қылмыстық полиция қызметкерлерінің кҥні
14 қазан – Халықаралық стандарт кҥні
15 қазан – Халықаралық ауыл әйелдерінің кҥні
15 қараша – Валюта кҥні
18 қазан – Рухани келiсiмдiк кҥнi
25 қазан – Республика кҥнi
29 қараша – Халықаралық ана кҥні
1 желтоқсан – Бҥкіләлемдік ЖҚТБ-мен кҥрес кҥні
6 желтоқсан – прокуратура кҥні
16 желтоқсан – Тәуелсiздiк кҥнi

***********************************************************
2009 жылғы Шет ел мен ТМД елдерінің ғылым, ӛнер мен әдебиет
бойынша мерекелік кҥндер мен оқиғалардың кӛрсеткіші:
ҚАҢТАР
1 қаңтар - жазушы Д.Граниннің туғанына - 90 жыл (1919)
1 қаңтар - актера, режиссер И.П.Владимировтың туғанына 90 жыл (19191999)
1 қаңтар - американ жазушысы Д.Сэлинджердің туғанына 90 жыл (1919)
1 қаңтар - Евроның шыққанына 10 жыл (1999)
4 қаңтар - француз тифлоҧстаздың Л.Брайлдің туғанына 200 жыл (18091852)
4 қаңтар - суретші В.Г.Перовтың туғанына 175 жыл (1834-1882)
4 қаңтар - суретші.К.Церетелидің туғанына 75 жыл (1934)
7 қаңтар - ақын С.П.Щипачевтың туғанына 110 жыл (1899-1979)
9 қаңтар - кинорежиссер С.И.Параджановтың туғанына 85 жыл (1924-1990)
16 қаңтар - театра және кино әртісі В.С.Лановтың туғанына 75 жыл (1934)

18 қаңтар - француз философы, жазушы Ш.Л.де Монтескьенің туғанына 320
лет (1689-1755)
18 қаңтар –театра және кино әртісі Б.А.Бабочкиннің туғанына 105 жыл
(1904-1975)
19 қаңтар - американ жазушысы Э.А.Поның туғанына 200 жыл (1809-1849)
19 қаңтар - француз суретшісі П.Сезанның туғанына 170 жыл (1839-1906)
21 қаңтар - әдебиеттанушы және қоғамтанушы П.А.Сорокиннің туғанына
120 жыл (1889-1968)
21 қаңтар - киноактер, режиссера Р.Р.Нахапетовтың туғанына 65 жыл (1944)
22 қаңтар - неміс жазушысы Г.Э.Лессингтің туғанына 280 жыл (1729-1781)
22 қаңтар – жазушы А.П.Гайдардың туғанына 105 жыл (1904-1941)
25 қаңтар – шотлан ақыны Р.Бернстың туғанына 250 жыл (1759-1796)
25 қаңтар – ағылшын жаузшысы У.С.Моэмның туғанына 135 жыл
(1874-1965)
27 қаңтар – жазушы П.П.Бажовтың туғанына 130 жыл (1879-1950)
27 қаңтар – Ленинградтың блокададан босағанына 65 жыл (1944)
31 қаңтар – грузин кинорежиссері Т.Е.Абуладзенің туғанына 85 жыл
(1924-1994)
31 қаңтар – Алғашқы КСРО Конституциясына 85 жыл (1924)
АҚПАН
1 ақпан – жазушы Е.И.Замятиннің туғанына 125 жыл (1884-1937)
1 ақпан – балерина Е.С.Максимованың туғанына 70 жыл (1939)
2 ақпан – неміс зоологы А.Э.Бремнің туғанына 180 жыл (1829-1884)
2 ақпан – кинорежиссера О.Д.Иоселианидің туғанына 75 жыл (1934)
3 ақпан – неміс композиторы Ф.Мендельсонның туғанына 200 жыл
(1809- 1847)
8 ақпан – Ресей Ғылым Академиясының негізі қаланғанына 285 жыл
(1724)
8 ақпан – химик Д.И.Менделеевтің туғанына 175 жыл (1834-1907)
8 ақпан – театра және кино әртісі И.В.Муравьеваның туғанына 60 лет (1949)
9 ақпан – театр қайраткері В.Э.Мейерхольдтың туғанына 135 лет
(1874-1940)
10 ақпан – Севастополь бекінісінің негізі қаланғанына 225 жыл (1784)
11 ақпан –жазушы В.В.Бианкидің туғанына 115 жыл (1894-1959)
11 ақпан - Ватикан Мемлекетінің қҧрылғанына 80 жыл (1929)
12 ақпан – американ мемлекет қайраткері А.Линкольнның туғанына
200 жыл (1809-1865)
12 ақпан – ағылшын жаратылыстануды зерттеуші Чарльз Дарвиннгың
туғанына 200 жыл (1809-1882)
13 ақпан – жазушы және басножазушысы И.А.Крыловтың туғанына
240 жыл (1769-1844)
14 ақпан - кино әртісі Н.Еременконың туғанына 60 жыл (1949-2001)
15 ақпан – итальян физик-ғалымы Галилео Галилейдің туғанына
445 жыл (1564-1642)

15 ақпан – **** Н.И.Рыленковтың туғанына 100 жыл (1909-1969)
15 ақпан –Афганистан Республикасынан кеңес әскерінің шыққанына
20 жыл (1989)
19 ақпан - опера әншісі В.А.Атлантовтың туғанына 70 жыл (1939)
23 ақпан – Бҥкілресей және Мәскеудің Патриарх Алексей ІІ туғанына
80 жыл (1929)
23 ақпан – композитор Е.П.Крылатовтың туғанына 75 жыл (1934)
23 ақпан – театр және кино әртісі О.И.Янковскийдің туғанына 65 жыл
(1944)
27 ақпан – композитор Б.А.Мокроусовтың туғанына 100 жыл (1909-1968)
НАУРЫЗ
2 наурыз – педагог К.Д.Ушинскийдің туғанына 185 жыл (1824-1871)
3 наурыз – жазушы Ю.К.Олешиннің туғанына 110 жыл (1899-1960)
3 наурыз – жазушы И.П.Токмакованың туғанына 80 жыл (1929)
4 наурыз – ақын А.И.Фатьяновтың туғанына 90 жыл (1919-1959)
6 наурыз – французс жазушысы Сирано де Бержерактың туғанына 390 жыл
(1619-1655)
6 наурыз – философ Н.А.Бердяевтың туғанына 135 жыл (1874-1948)
6 наурыз – жазушы Ф.А.Искандердің туғанына 70 жыл (1929)
7 наурыз – жапон жазушысы Абэ Кобоның туғанына 85 жыл (1924-1993)
9 наурыз – итальян теңізшісі Америго Веспуччидің туғанына 555 жыл
(1454-1512)
9 наурыз – жазушы және ақын Т.Г.Шевченконың туғанына 195 жыл
(1814-1861)
9 наурыз – ҧшқыш-космонавт Ю.А.Гагариннің туғанына 75 жыл
(1934-1968)
9 наурыз – молдавия әртісі М.Е.Волонтирдің туғанына 75 жыл (1934)
14 наурыз – австрия композиторы И.Штраустың туғанына 205 жыл
(1804-1849)
14 наурыз – неміс физигі А.Эйнштейннің туғанына 130 жыл (1879-1955)
15 наурыз – жазушы Ю.В.Бондаревтың туғанына 85 жыл (1924)
15 наурыз – әртіс В.Я.Самойловтың туғанына 85 жыл (1924-1999)
15 наурыз – физик, ӛнертапқыш А.С.Поповтың туғанына 150 жыл (18591906)
16 наурыз – жазушы А.Р.Беляевтың туғанына 125 жыл (1884-1942)
17 наурыз – 75 лет (1934-1968) со дня рождения летчика-космонавта
Ю.А.Гагарина ****************** ?
18 наурыз – философ Н.А.Бердяевтың туғанына 135 жыл (1874-1948)
18 наурыз – композитор Н.А.Рим-Корсаковтың туғанына 165 жыл
(1844-1908)
19 наурыз – кинорежиссер Л.А.Кулиджановтың туғанына 85 жыл (1924)
21 наурыз – композитор М.П.Мусоргсктің туғанына 170 жыл (1839-1881)
21 наурыз – әртіс, ақын, композитор А.Н.Вертинсктің туғанына 120 жыл
(1889-1957)

22 наурыз – ғалым және хан Мҧхаммед Ҧлҧқбектің туғанына 620 жыл
(1394-1449)
22 наурыз – фламандық суретші А.Ван Дейктің туғанына 410 жыл (15991641)
23 наурыз – француз математигі П.С.Лапластың туғанына 260 жыл (17491827)
27 наурыз – тарихшы А.И.Мусин-Пушкиннің туғанына 270 жыл (1744-1817)
СӘУІР
1 сәуір - жазушы Н.В.Гоголдің туғанына 200 жыл (1809-1852)
3 сәуір – американ әртісі М.Брандоның туғанына 85 жыл (1924)
6 сәуір – композитор Э.В.Денисовтың туғанына 80 жыл (1929-1996)
10 сәуір – дирижер Ю.В.Силантьевтің туғанына 90 жыл (1919-1983)
12 сәуір – саяхатшы, географ Н.М.Пржевальскийдің туғанына 170 жыл
(1839-1888)
12 сәуір – ҥйретуші, клоун Ю.Д.Куклачевтың туғанына 60 жыл (1949)
13 сәуір – ҥйретуші Н.Ю.Дурованың туғанына 75 жыл (1934)
14 сәуір – драматург, ақын Д.И.Фонвизиннің туғанына 265 жыл (1744-1792)
15 сәуір – итальяндық әртіс К.Кардиналенің туғанына 70 жыл (1939)
15 сәуір - эстрада әншісі А.Б.Пугачеваның туғанына 60 жыл (1949)
16 сәуір – француз жазушысы А.Франстың туғанына 165жыл (1844-1924)
16 сәуір –Ҥлкен Кремель сарайының ашылғанына 160 жыл (1849)
16 сәуір – американ әртісі Ч.Чаплиннің туғанына 120 жыл (1889-1977)
17 сәуір – мемлекет және партия қайраткері Н.С.Хрущевтің туғанына
115 жыл (1894-1971)
17 сәуір – әртіс Б.В.Щукиннің туғанына 120 жыл (1894-1939)
21сәуір – неміс әлеуметтенушысы М.Вебердің туғанына 145 жыл (1864-1920)
22 сәуір – жазушы В.М.Кожевниковтың туғанына 100 жыл (1909-1984)
22 сәуір – неміс философы И.Канттың туғанына 285 жыл (1724-1804)
23 сәуір - ағылшын драматургы, ақын У.Шекспирдің туғанына 445 жыл
(1564-1616)
24 сәуір – жазушы В.В.Набоковтың туғанына 110 жыл (1899-1977)
26 сәуір – театра және кино әртісі В.В.Дворжецкийдің туғанына 70 жыл
(1939-1978)
27 сәуір – американ кинорежиссері Ф.Ф.Копполдың туғанына 70 жыл (1939)
28 сәуір – литва әртісі Д.Банионистің туғанына 85 лет (1924)
29 сәуір - американ композиторы, пианист Д.Эллингтонның туғанына
110 жыл (1899-1974)
МАМЫР
1 мамыр – жазушы В.П.Астафьевтың туғанына 85 жыл (1924-2001)
2 мамыр – патшаханым Екатерины ІІ туғанына 280 жыл (1729-1796)
2 мамыр – ағылшын жазушысы Д.К.Джеромның туғанына 150 жыл
(1859-1927)
3 мамыр - итальян саяси қайраткері Н.Макиавеллидің туғанына 540 жыл

(1469-1527)
4 мамыр – композитор М.Г.Фрадкиннің туғанына 95 жыл (1914-1990)
4 мамыр – кинатриса Т.Е.Самойлованың туғанына 75 жыл (1934)
4 мамыр – американ кинатрисасы О.Хепберндің туғанына 80 жыл
(1929-1993)
5 мамыр – опера әншісі М.Л.Биешулің туғанына 75 жыл (1934)
7 мамыр–ақын Б.А.Слуцкийдің туғанына 90 жыл (1919-1986)
9 мамыр - библиофил, библиограф В.А.Верещагиннің туғанына 150 жыл
(1859-1931)
9 мамыр – ақын Б.Ш.Окуджавдың туғанына 85 жыл (1924-1997)
10 мамыр – ақын Ю.В.Друнинаның туғанына 85 жыл (1924-1991)
11 мамыр - ағылшын жазушысы Э.Л.Войничтің туғанына 145 жыл
(1864-1960)
11 мамыр – испан суретшісі С.Далидің туғанына 105 жыл (1904-1989)
12 мамыр - жазушы Ю.О.Домбровскийдің туғанына 100 жыл (1909-1978)
15 мамыр – француз физигі П.Кюридің туғанына 150 жыл (1859-1906)
18 мамыр – дагестан ақыны С.Стальскийдің туғанына 140 жыл (1869-1937)
20 мамыр – француз жазушысы Оноре де Бальзактың туғанына 210 лет
(1799-1850)
20 мамыр – суретші А.А.Дейнектің туғанына 110 жыл (1899-1969)
20 мамыр – ақын Н.П.Майоровтың туғанына 90 жыл (1919-1942)
21 мамыр - кинорежиссера Г.А.Панфиловтың туғанына 75 жыл (1934)
21 мамыр – жазушы Б.Л.Васильевтің туғанына 85 лет (1924)
22 мамыр – ағылшын жазушысы А.Конан-Дойлдың туғанына 150 жыл
(1859-1930)
22 мамыр – француз әншісі Ш.Азнавурдың туғанына 85 жыл (1924)
28 мамыр – ағылшын ақыны Т.Мурдың туғанына 230 жыл (1779-1852)
31 мамыр – жазушы Л.М.Леоновтың туғанына 110 жыл (1899-1994)
---------------------------------------------------------------------------------------------МАУСЫМ
1 маусым – композитор М.И.Глинктің туғанына 205 жыл (1804-1857)
1 маусым - суретші Д.Поленовтың туғанына 165 жыл (1844-1927)
2 маусым – жазушы Н.К.Чуковскийдің туғанына 105 жыл (1904-1965)
4 маусым –испан суретшісі Д.Веласкестің туғанына 410 жыл (1599-1660)
6 маусым –ақын А.С.Пушкиннің туғанына 210 жыл (1799-1837)
6 маусым –актриса Т.И.Пельтцердің туғанына 105 жыл (1904-1992)
6 маусым –жазушы В.В.Конецкийдің туғанына 80 жыл (1929-2002)
10 маусым –әнші Л.Г.Зыкинның туғанына 80 жыд (1929)
10 маусым –ғалым-кардиолог Е.И.Чазовтың туғанына 80 лет (1929)
14 маусым –жазушы В.А.Солоухиннің туғанына 85 жыл (1924-1997)
16 маусым –жазушы А.А.Кимнің туғанына 70 жыл (1939)
19 маусым –белорус жазушысы В.Быковтың туғанына 85 жыл (1924-2003)
20 маусым –француз композиторы Ж.Оффенбахтың туғанына 190 жыл
(1819-1880)
23 маусым – ақын А.А.Ахматованың туғанына 120 жыл (1889-1966)

28 маусым – кинорежиссер А.М.Роомның туғанына 115 жыл (1894-1976)
ШІЛДЕ
1 шілде – француз жазушысы Ж.Сандтың туғанына 205 жыл (1804-1876)
1 шілде– мҥсінші В.И.Мухинаның туғанына 120 жыл (1889-1953)
1 шілде – американ кинорежиссері С.Поллактың туғанына 75 жыл (19342008)
2 шілде – неміс композиторы К.Глюктың туғанына 295 жыл (1714-1787)
2 шілде – суретші К.Е.Маковскийдің туғанына 170 жыл (1839-1915)
3 шілде – орыс халық әндерін жинаушы және орындаушы
М.Е.Пятницкийдің туғанына 145 жыл (1864-1927)
5 шілде – француз ақыны Ж.Кокт туғанына 120 жыл (1889-1963)
7 шілде – неміс жазушысы Л.Фейхтвангердің туғанына 125 жыл (1884-1958)
7 шілде – чеш эстрада әншісі К.Готтаның туғанына 70 жыл (1939)
8 шілде – Полтава ҧрысының болғанына 300 жыл (1709)
9 шілде – ақын Н.Н.Асеевтың туғанына 120 жыл (1889-1963)
10 шілде – мҥсінші С.Т.Коненковтың туғанына 135 жыл (1874-1971)
12 шілде – итальян суретшісі А.Модильяниың туғанына 125 жыл (18841920)
12 шілде – режиссер, актер Ю.А.Завадскийдің туғанына 115 жыл (18941977)
12 шілде – чилий ақыны П.Неруданың туғанына 105 жыл (1904-1973)
12 шілде – актер П.М.Алейниковтың туғанына 95 жыл (1914-1965)
12 шілде – американ пианисты В.Клибернның туғанына 75 жыл (1934)
13 шілде – жазушы И.Э.Бабельдің туғанына 115 жыл (1894-1940)
15 шілде – ағылшын жазушысы А.Мердоктың туғанына 90 жыл (1919)
16 шілде – биші М.Эсамбаеваның туғанына 85 жыл (1924-2000)
19 шілде – француз суретшісі Э.Дегтің туғанына 175 жыл (1834-1917)
19 шілде – суретші М.З.Шагалдың туғанына 120 жыл (1889-1985)
19 шілде – актер А.А.Ширвиндтың туғанына 75 жыл (1934)
20 шілде – итальян ақыны Ф.Петрарканың туғанына 705 жыл (1304-1374)
20 шілде – кинорежиссер Т.М.Лиознованың туғанына 85 жыл (1924)
21 шілде – әскербасшы А.Македонскийдің туғанына 2365 жыл (356-323
б.з.д.)

21 шілде –
Э.Хемингуэя

со

дня

рождения

американского

писателя

21 шілде – актер П.И.Щербаковтың туғанына 80 жыл (1929-1992)
23 шілде –суретші Ю.П.Анненковтың туғанына 120 жыл (1889-1974)
25 шілде –жазушы, актер, режиссер В.М.Шукшинның туғанына 80 жыл
(1929-1974)
28 шілде –неміс философы Л.Фейербахтың туғанына 205 жыл (1804-1872)
28 шілде –француз жазушысы А.Дюма-ҧлының туғанына 185 жыл (18241895)
31 шілде – француз киноактері Л.де Фюнестің туғанына 95 жыл (1914-1983)

ТАМЫЗ
1 тамыз – американ жазушысы Г.Мелвиллдің туғанына 190 жыл (18191891)
1 тамыз – Бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталғанына 95 жыл (1914)
3 тамыз – жазушы А.Г.Алексиннің туғанына 85 жыл (1924)
5 тамыз – француз патшасы Наполеона Бонапарттың туғанына 240 жыл
(1769-1821)
5 тамыз –суретші И.Е.Репиннің туғанына 165 жыл (1844-1930)
5 тамыз – ақын Н.Г.Полетаевтың туғанына 120 жыл (1889-1935)
10 тамыз – жазушы М.М.Зощенконың туғанына 115 жыл (1894-1958)
10 тамыз – актер О.А.Стриженовтың туғанына 80 жыл (1929)
11 тамыз – жазушы В.Ф.Одоевскийдің туғанына 205 жыл (1804-1869)
13 тамыз – ғалым-физиолог И.М.Сеченовтың туғанына 180 жыл (1829-1905)
13 тамыз – американ кинорежиссері А.Хичкоктың туғанына 110 жыл (18991980)
16 тамыз – француз актері П.Ришардың туғанына 75 жыл (1934)
18 тамыз – жазушы А.В.Кузнецовтың туғанына 80 жыл (1929-1979)
19 тамыз – Пулков обсерваториясының ашылғанына 170 жыл (1839)
21 тамыз – латвия актрисасы В.Ф.Артманенің туғанына 80 жыл (1929)
21 тамыз – ақын Г.Н.Айгидің туғанына 75 жыл (1934)
22 тамыз – неміс философы М.Шелердің туғанына 135 жыл (1874-1928)
25 тамыз – кинорежиссер С.А.Соловьевтің туғанына 65 жыл (1944)
26 тамыз – аргентина жазушысы Х.Кортасардың туғанына 95 жыл (19141984)
28 тамыз – неміс ақыны И.В.Гетенің туғанына 260 жыл (1749-1832)
28 тамыз – актер В.С.Ивашовтың туғанына 70 жыл (1939-1995)
29 тамыз – КСРО-да бірінші атом бомбасын сынауға 60 жыл (1949)
30 тамыз –әртіс А.А.Солоницынның туғанына 75 жыл (1934-1982)
31 тамыз –жазушы, ақын А.Н.Радищевтің туғанына 260 жыл (1749-1802)
ҚЫРКҤЙЕК
1 қыркҥйек –жазушы А.П.Платоновтың туғанына 110 жыл (1899-1951)
1 қыркҥйек –Бҥкілресейлік Мемлекеттік кинематография институтының
ашылғанына 90 жыл (1919)
1 қыркҥйек –Екінші дҥниежҥзілік соғыстың басталғанына 70 жыл (1939)
2 қыркҥйек –со дня рождения актер А.Г.Филиппенконың туғанына 65 жыл
(1944)
4 қыркҥйек – актер Н.Н.Урганттың туғанына 80 жыл (1929)
8 қыркҥйек – театр және кино әртісі Л.В.Целиковскаяның туғанына 90 жыл
(1919-1992)
11 қыркҥйек – ақын А.И.Полежаевтың туғанына 205 жыл (1804-1838)
11 қыркҥйек – кинорежиссер А.П.Довженконың туғанына 115 жыл (18941956)
12 қыркҥйек – В.Т.Спиваковтың туғанына 65 жыл (1944)
12 қыркҥйек –фигуристка И.К.Роднианың туғанына 60 жыл (1949)

13 қыркҥйек – польяк ақыны Ю.Тувимның туғанына 115 жыл (1894-1953)
15 қыркҥйек –американ жазушысы Д.Ф.Купердің туғанына 220 жыл (17891851)
17 қыркҥйек – актер, кинорежиссер В.В.Меньшовтың туғанына 70 жыл
(1939)
19 қыркҥйек – ақын В.Ф.Боковтың туғанына 95 жыл (1914)
20 қыркҥйек – итальян киноактрисасы С.Лореннің 75 жыл (1934)
21 қыркҥйек – жазушы Ю.Алешковскийдің туғанына 80 жыл (1929)
26 қыркҥйек – ғалым-физиолог И.П.Павловтың туғанына 160 жыл (18491936)
26 қыркҥйек – ақын А.И.Цветаеваның туғанына 115 жыл (1894-1993)
26 қыркҥйек –театр және кино әртісі О.В.Басилашвилидің туғанына 75 жыл
(1934)
28 қыркҥйек – француз киноактрисасы Б.Бардоның туғанына 75 жыл (1934)
29 қыркҥйек – жазушы Н.А.Островскийдің туғанына 105 жыл (1904-1936)
29 қыркҥйек –кинодраматург Е.И.Габриловичтың туғанына 110 жыл (18991993)
ҚАЗАН
1 қазан –Қытай Халық Республикасына 60 жыл (1949)
2 қазан –ҥндістанның саяси қайраткері М.Гандидің туғанына 140 жыл (18691948)
2 қазан – ағылшын жазушысы Г.Гриннің туғанына 105 жыл (1904-1991)
3 қазан –ақын И.С.Никитиннің туғанына 185 жыл (1824-1861)
3 қазан – ақын С.С.Наровчатовтың туғанына 90 жыл (1919-1981)
6 қазан –норвеж саяхатшысы Т.Хейердалдың туғанына 95 жыл (1914)
6 қазан –поляк жазушысы М.Домбровскаяның туғанына 120 жыл (18891965)
7 қазан –ақын Н.Н.Матвееваның туғанына 75 жыл (1934)
9 қазан –суретші Н.К.Рерихтың туғанына 135 жыл (1874-1947)
10 қазан –ақын Н.А.Клюевтың туғанына 125 жыл (1884-1937)
10 қазан –әртіс Б.А.Фрейндлихтың туғанына 100 жыл (1909-)
11 қазан –жазушы Б.А.Пильняктың туғанына 115 жыл (1894-1938)
13 қазан – ақын А.А.Сурковтың туғанына 110 жыл (1899-1983)
14 қазан –поляк жазушысы С.Жеромскийдің туғанына 145 жыл (1864-1925)
14 қазан – актер, режиссер М.М.Козаковтың туғанына 75 жыл (1934)
15 қазан –ақын А.В.Кольцовтың туғанына 200 жыл (1809-1842)
15 қазан –ақын М.Ю.Лермонтовтың туғанына 195 жыл (1814-1841)
15 қазан - осетин ақыны К.Л.Хетагуровтың туғанына 150 жыл (1859-1906)
15 қазан –неміс философы Ф.Ницшенің туғанына 165 жыл (1844-1900)
16 қазан –ағылшын жазушысы О.Уайльдтың туғанына 155 жыл (1854-1900)
17 қазан –Ресей библиографиялық қоғамының қҧрылғанына 120 лет
(1889)
17 қазан –ағылшын балалар жазушысы А.Гарнердің туғанына 75 жыл (1934)
18 қазан –жазушы Ю.Н.Тыняновтың туғанына 115 жыл (1894-1943)

18 қазан – жазушы Кир Булычевтың туғанына 75 жыл (1934-2003)
20 қазан –кітапбаспагері Ф.Ф.Павленковтың туғанына 170 жыл (1839-1900)
20 қазан –француз ақыны А.Рембоның туғанына 155 жыл (1854-1891)
20 қазан –американ педагогы Д.Дьюидің туғанына 150 жыл (1859-1952)
22 қазан –француз әртісі С.Бернардың иуғанына 165 жыл (1844-1923)
22 қазан –суретші Ф.А.Малявиннің туғанына 140 жыл (1869-1940)
22 қазан –футболист Л.И.Яшинның туғанына 80 жыл (1929-1990)
24 қазан –ақын И.Л.Сельвинскмйдің туғанына 110 жыл (1899-1968)
26 қазан –әртіс М.И.Жаровтың туғанына 27 қазан – 110 жыл (1899-1981)
27 қазан – 65 лет (1944) со дня рождения актера Н.П.Караченцова
29 қазан – мемлекеттік қайраткер Е.М.Примаковтың туғанына 80 жыл
(1929)
ҚАРАША
2 қараша– француз суретшісі Ж.Б.Шарденнің туғанына 310 жыл (1699-1779)
3 қараша – шотлан химика Д.Резефордтың туғанына 260 жыл (1749-1819)
3 қараша - жазушы Л.Г.Зориннің туғанына – 85 жыл (1924)
5 қараша – кинорежиссер К.Г.Муратованың туғанына 75 жыл (1934)
7 қараша –саяси қайраткер Л.ДТроцкийдің туғанына 130 жыл (1879-1940)
8 қараша – актриса В.Ф.Комиссаржевсктің туғанына 145 жыл (1864-1910)
8 қараша – театра және кино әртісі О.И.Борисовтың туғанына 80 жыл (19291994)
9 қараша – композитор А.Н.Пахмутованың туғанына 80 жыл (1929)
10 қараша –неміс ақыны Ф.Шиллердің туғанына 250 жыл (1759-1805)
10 қараша – ақын Г.В.Ивановтың туғанына 115 жыл (1894-1958)
10 қараша – қару конструкторы М.Т.Калашниковтың туғанына 90 жыл
(1919)
11 қараша – У.Черчиллбдің туғанына 135 жыл (1874-1965)
12 қараша – актера, режиссер Р.А.Быковтың туғанына 80 жыл (1929-)
14 қараша – ҥндістанның саяси және қоғам қайраткері Д.Нерудің туғанына
120 жыл (1889-1964)
14 қараша – скрипкашы Л.Б.Коганның туғанына 85 жыл (1924-1982)
14 қараша –КСРО журналистер одағының қҧрылғанына 50 жыл (1959)
16 қараша – адмирал А.В.Колчактың туғанына 135 жыл (1874-1920)
17 қараша – Суэцк каналының ашылғанына 140 жыл (1869)
18 қараша –ҧшқыш М.В.Водопьяновтың туғанына 110 жыл (1899-1980)
19 қараша – композитор М.М.Ипполитов-Ивановтың туғанына 150 жыл
(1859-1935)
20 қараша – ақын З.Н.Гиппиустың туғанына 140 жыл (1869-1945)
21 қараша – француз ақыны Ф.Вольтердің туғанына 315 жыл (1694-1778)
22 қараша – ағылшын жазушысы Д.Элиоттың туғанына 190 жыл (18191880)
23 қараша – грузин ақыны И.В.Абашидзенің туғанына 100 жыл (1909-1992)
24 қараша – қолбасшы А.В.Суворовтың туғанына 280 жыл (1729-1800)
24 қараша – француз суретшісі А.Тулуз-Лотректің туғанына 145 жыл (18641901)

24 қараша – композитор А.Г.Шниткенің туғанына 75 жыл (1934-1998)
26 қараша –Киелі Георгия Орденінің қҧрылғанына 240 жыл (1769)
26 қараша – зерттеуші И.Д.Папаниннің туғанына 115 жыл (1894-1986)
28 қараша – композитор А.Г.Рубинштейннің туғанына 180 жыл (1829-1894)
30 қараша – актер В.М.Невинныйдың туғанына 75 жыл (1934)
30 қараша – кеңестік-финляндия соғысының басталғанына 70 жыл (1939)
қараша – ағылшын философы Р.Бэконның туғанына 795 жыл (1214-1294
жуық)
ЖЕЛТОҚСАН
1 желтоқсан – ақын М.А.Лохвицканың туғанына 140 жыл (1869-1905)
5 желтоқсан – жазушы Н.П.Задорновтың туғанына 100 жыл (1909-1992)
6 желтоқсан – ақын Н.К.Старшиновтың туғанына 85 жыл (1924-1998)
8 желтоқсан – театра және кино әртісі А.Б.Фрейндлихтың туғанына 75 жыл
(1934)
12 желтоқсан – суретші З.Е.Серебрякованың туғанына 125 жыл (1884-1967)
14 желтоқсан –ҥндіс киноактері Р.Капурдың туғанына 85 жыл (1924-1988)
18 желтоқсан – ақын Я.П.Полонскийдің туғанына 190 жыл (1819-1898)
19 желтоқсан – актриса А.А.Вертинскаяның туғанына 65 жыл (1944)
21 желтоқсан – француз драматургы Ж.Расиннің туғанына 370 жыл (16391699)
21 желтоқсан – мемлекет және партия қайраткері И.В.Сталиннің туғанына
130 жыл (1879-1953)
21 желтоқсан – киноактриса З.А.Федорованың туғанына 100 жыл (19091981)
23 желтоқсан – суретші К.П.Брюлловтың туғанына 210 жыл (1799-1852)
23 желтоқсан – француз суретшісі А.Матисстің туғанына 140 жыл (18691954)
27 желтоқсан – американ актрисасы М.Дитрихтің туғанына 105 жыл (19041992)
29 желтоқсан – патшайым Елизавета Петровнаның туғанына 300 жыл
(1709-1762)
30 желтоқсан – композитор Д.Б.Кабалевскийдің туғанына 105 жыл (19041987)
желтоқсан – грек философы Гераклиттің туғанына 2550 (541-480 жуық
б.з.д.)
желтоқсан –қытай ойшылы Конфуцийдың туғанына 2560 жыл (551-479
б.з.д..)
АЙЫ МЕН КҤНІ БЕЛГІСІЗ КҤНДЕРДІҢ ТІЗІМІ
Итальян теңіз саяхатшысы Америго Веспуччидің туғанына 555 жыл (14541512)
Ресей ғылым Академиясының негізінің қаланғанына 295 жыл (1714)
Кунсткамераның ашылғанына 295 жыл (1714)
Д.Дефоның “Робинзон Крузо” романының жарыққа шыққанына 290 жыл
(1719)

Мемлекеттік эрмитаждың қҧрылғанына 245 жыл (1764)
Казан университетінің негізі қаланғанына 205 жыл (1804)
И.Тургеневтің “Дворянское гнездо” шығармасының жарыққа шыққанына
150 жыл (1859)
И.Гончарованың “Обломов” романының жарыққа шыққанына 150 жыл
(1859)
Д.Рида “Десять дней, которые потрясли мир” кітабының жарыққа
шыққанына 90 жыл (1919)
“Советский спорт” газетінің жарыққа шыққанына 85 жыл (1924)
Э.Хемингуэйдің “Прощай, оружие!” романының жарыққа шыққанына 80
жыл (1929)
“Вопросы экономики” журналының шыққанына 80 жыл (1929)
“Литературная газетаның” шыққанына 80 жыл (1929)
Н.Островскийдің “Как закалялась сталь” романының шыққанына 75 жыл
(1934)
“Молодая гвардия” журналының шыққанына 75 жыл (1934)
Антуан де Сент-Экзюперидің “Планета людей” шығармасының
шыққанына 70 жыл (1939)
“Дружба народов” журналының щыққанына 70 жыл (1939)
Қоғамдық ғылымдар бойынша ғылыми ақпарат Институтының
қҧрылғанына 40 жыл (1969)
“Собеседник” газетінің шыққанына 25 жыл (1984)
Кҥнтiзбекте аталып ӛтiлген есiмдердiң алфавиттiк кӛрсеткiшi
Адамбеков С.
Айманов Ш.
Аймауытов Ж.
Айтбаев С.
Ақынжанов М.Б.
Ақышев К.А.
Арғынбаев Х.А.
Ахметов Б.
Ахметов Ж.А.
Әбусейiтов С.А.
Әлiмбаев М.
Әлсейiтов Қ.
Әуезов М.
Бабин И.В.
Багаев Д.П.
Багаев Л.Д.
Байғабылова Ш.
Байжанов Қ.
Байзақов И.

Баймолдин Ә.
Баймулдин Қ.
Байтҧрсынов А.
Балыкин М.Д.
Бекхожин Қ.
Берестовский Г.Г.
Беркiмбаев Е.
Беркович К.
Бибин А.И.
Богданов А.
Брем А.Э.
Брусиловский Е.Г.
Бҧхар-жырау
Бычков А.В
Ваккер Н.
Васильев П.
Величко П.
Вольская К.А.
Гаврикова Л.Г.
Галимбаева А.
Гальченко Г.В.
Герасимов А.Н.
Ги де Мопассан
Гмелин И.Г.
Гоголь Н.
Горький А.
Гоу. Дж.
Гризбил Г.И.
Гулин А.В.
Гумбольд А.
Гурьев А.
Гусев П.Н.
Гуславский И.Г.
Гуттенлохер З.Э.
Гутковский К.
Ғабдуллин М.
Достоевский Ф.
Дӛнентаев С.
Драверт П.Л.
Дулатов М.
Дюссо А.
Евдокимов Г.Е.
Елгин А.Н.
Елубаев С.
Жақсыбаев С.

Жақышев Е.Ғ.
Жаманбалинов М.
Жансҥгiров I.
Жиенбаев Ж.
Жҧмабаев М.
Жҥнiсов С.
Игембаев А.
Исабаев И.
Исаева М.Г.
Исаков И.С.
Исмаилова Г.
Кастеев А.
Каюпов А.К.
Кенжебаев Б.
Колмогоров В.
Костылецкий Н.Ф.
Кромер Г.Э.
Кутурга И.В.
Қабиғожин О.
Қамзин К.
Қани А.Б.
Қарашашева Д.Б.
Қаржасов Ғ.И.
Қоңыров Т.
Куржей С.П.
Қҧдышев О.
Қҧсайынов Ш.
Қҧспанов С.Қ.
Лавренов Б.
Майлин Б.
Малахов Е.Д.
Марғҧлан Ә.Х.
Мария Стюарт
Мейрамов Г.А.
Меттус А.А.
Миронова Ф.А.
Молдабекова Р.А.
Молдыбаев Ғ.
Морозов В.Г.
Мҧқанов К.
Мҧхамеджанов Ә.
Мҥсiрепов Ғ.
Некрасов А.В.
Новоселов А.Е.
Нҧрмҧхамедов Н.

Нҧршайықов Ә.
Нығыманов Қ.
Окольничья Т.В.
Омаров Р.Б.
Островский А.
Погодин К.
Покровский М.И.
Поликарпов В.
Потанин Г.И.
Приходько В.
Пфлюг Р.
Пшембаев Қ.
Пушкин А.С.
Рахмадиев Е.
Римский-Корсаков Н.Л.
Романов С.
Садықов Ж.
Саматов М.С.
Сәтпаев Қ.И.
Сейсенбеков Б.
Сейiтов А.
Сидоркин Е.
Сиранов Қ.С.
Смағҧл Қ.
Смайылов Т.
Соболев Л.
Соловьев Н.
Сорокин А.
Суворова З.
Сҧбханбердин С.Х.
Сыздықов Х.
Тагор Р.
Танашева М.Р.
Тарасов Д.
Тәжiбаев Ә.
Тәукеханов Ш.
Телжанов К.
Темiрбаев С.Т.
Теренник М.С.
Тимошенко С.А.
Тоғамдықов Ж.
Толстой Л.
Трусов М.И.
Тҧрғанбеков Ж.
Тҧрсынов Ж.

Тiлеубердин Н.
Уәлиханов Ш.
Усов Ф.Н.
Устюжанинов И.
Хлудов Н.Г.
Цефт А.Л.
Чайкина Ж.
Чайковский П.И.
Шакенов Н.
Шамкенов А.
Шанин Қ.
Шаханов Е.Ш.
Шекспир У.
Ширинкин В.С.
Шоң Едiге би
Шорманов М.
Шошанов С.
Щербинко В.И.
Ыбыраев С.Ы.
Ыдырысов С.Ы.
Ядринцев Н.М.
Юсупов Н.
Географиялық атаулар кӛрсеткiшi
Айманбҧлақ, ауыл
Ақмола, обл.
Ақсу, ауд.
Ақсу, қ.
Ақтоғай, ауд.
Алматы, обл.
Алтай, ӛлке
Аршалы, ауыл
Баянауыл, ауд.
Белгия, ел
Болгария, ел
Бычек, село
Восточный, с-з
Гвардия, ауд.
Ертiс,ауд.
Ертiс ӛңiрi
Жаңабет, ауыл
Жаңажол, ауыл
Жаңатап, ауыл
Жезқазған, қ

Железинка, ауд.
Жоғары Баян, ауыл
Жолқҧдық, ауыл
Зайсан, қ.
Закавказье, республикалар
Изочи, станция
Канада, ел
Кӛкшетау, қ.
Кузяев, деревня
Қарасуық, ауд.
Қаратау
Қашыр, ауд.
Қостанай, қ.
Қҧркӛл, село
Қызылжар, қ.
Қызылорда, қ.
Қырғызстан, республика
Лебяжi, ауд.
Ленинград, қ.
Май, ауд.
Михайловка, село
Молдова, республика
Москва, қ.
Невель, қ.
Новосiбiр, обл.
Октябрь, ауд.
Омбы, қ.
Орта Азия
Отырар, қ.
Павлодар, обл.
Панфилов, қ.
Победа, колхоз
Польша, ел
Прибалтика
Рассвет, ауыл
Ресей, Федерация
Сарқанд, ауд.
Сауран
Сәтпаев, с-з
Семей, губерния
Семей, қ.
Сығанақ
Сырдария, ӛзен
Тақыр, ауыл
Талас, ӛзен

Талдықорған, обл.
Тараз, қ.
Тәттiмбет, ауыл
Тирасполь, ауд.
Томск, қ.
Украина, республика
Уфа, қ.
Финляндия, ел
Хасан, кӛл
Шарбақты, ауд.
Шарбақты, село
Шiдертi, ауыл
Шу, ӛзен
Югославия, ел
 Кӛрсеткiште пайдаланылған мерзiмдi басылымдар тiзiмi:
-

Абай
Азия-Транзит
Айдын
Ақиқат
Ана тiлi
Әдебиет айдыны
Ертiс дидары
Жас Алаш
Жас қазақ
Жҧлдыз
Зерде
Қазақ әдебиетi
Қазақстан жоғары мектебi
Қазақстан мҧғалiмi
Қазақ тарихы
Қызыл ту
Парасат
Сарыарқа самалы
Саясат
Таң-Шолпан
Тамыр
Тураби
Ӛлкетану

МАЗМҦНЫ
 Алғы сӛз……………………………………………………….
 Павлодар облысында 2009 жылы аталып ӛтiлетiн және еске
алынатын кҥндердiң хронологиялық кӛрсеткiшi……………
 2009 жылы аталынатын айы мен кҥнi белгiсiз кҥндер тiзiмi
 "Павлодар облысында 2009 жылы аталдып ӛтiлетiн және
еске алынатын кҥндер" кҥнтiзбегiне берiлген қысқаша
анықтамалар мен әдебиеттер тiзiмi………………………….
 Қазақстан Республикасының мерекелерi мен атаулы кҥндерiнiң
тiзбесi ..........................................................................................
 Айы мен кҥнi белгiсiз кҥндер тiзiмi…………………………..
 Кҥнтiзбекте аталып ӛтiлген есiмдердiң алфавиттiк кӛрсеткiшi..
 Географиялық атаулар кӛрсеткiшi………………………………
 Кӛрсеткiште пайдаланылған мерзiмдi басылымдар тiзiмi……..

