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АЛҒЫ СӨЗ

С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың өлкетану жұмы сы
ның құрамдас бөлігі, жылсайын қазақ және орыс тілдерінде жарық көретін 
«Павлодар облысындағы аталып өтілетін және еске алынатын күндер» 
көрсеткіші. 

Басылым мақсаты – жастар үшін үлгі болатын өңіріміздің атақты 
да белгілі тұлғалар есімдері мен тағдырлары туралы әңгімелеу, Ертістің 
Павлодар өңірінің саяси, әлеуметтікэкономикалық және мәдени өмірінің 
оқиғалар жылнамасын ұсыну. 

Осы анықтамабиблиографиялық көрсеткіші облыстық кітапхананың 
сайтында орналасуы, көрсеткіштің мазмұнымен Қазақстанның басқа да 
аймақтары және сонымен қатар шетелдердің пайдаланушылары жедел 
түрде қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Облысымыздың тарихы мемлекет тарихымен тығыз байланысты. 
Ол отызыншы жылдар репрессиясын, соғыс сұрапылын кешті. Жарқын 
тарихи баспалдақтары: тың және тыңайған жерлерді игеру, колхоздар 
мен совхоздардың құрылуы, мәдениет, ғылым, білімнің дамуы, тәуелсіз 
Қазақстан іргетасының құрылуы.

Біздің өлкеміздің өз көне тарихы бар. Оған сол замандардың архео
логиялықтарихи ескерткіштері куә. Біздің аумағымыз Түрік қағанаты –  
түркі халықтарының тал бесігі құрамына енгеніне көптеген фактілер 
дәлел. VIIIIХ ғғ. Қимақ қағанаты орналасты. Біздің жеріміз ұлы қазақ 
жырауларының Бұқар мен Көтештің, Шоң, Шорман, Едіге, Торайғыр 
билердің, өз өлкесін қайсарлықпен қорғау мақсатында көтерілген Олжабай, 
Малайсары, Жасыбай, Түгел батырлардың туған жері. Жүсіпбек Аймауы
тов, Қошке Кемеңгеров, Зейтін Ақышев, Зейін Шашкин, Всеволод Иванов 
сияқты ағартушылар мен жазушылардың, Сұлтанмахмұт Торайғыров, 
Сәбит Дөнентаев, Естай Беркімбаев, Иса Байзақов, Павел Васильев, Аман
жол Шамкенов, әртістер Жұмат Шанин, Шәкен Айманов, Қаукен Кенже
таев, академиктер Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Әбікен Бектұров, 
Шапық Шөкиннің есімдері біздің және Қазақстан Республикасының 
мақтанышы. 

2013 жылы Павлодар облысы 75 жылдық мерейтойын атамақшы. Пав
лодар облысы Қазақстан Республикасында дамыған, өнеркәсіпті орталығы 
болып саналады. Бұл мерейтой республика өмірінде ерекше орын алатын 
оқиға. Облыс Қазақстанның экономика, ғылым, өнер, білім салаларына 
едәуір үлкен үлес қосып келе жатқан өлке.

Қазіргі заманғы Павлодар облысы – электроэнергияның, көмір, ферро
қорытпа, глиноземнің негізгі бөлігін өндіретін Қазақстандағы ірі өндірістік 
аймақ. Әлемдегі ең ірі көмір разрездері мен Екібастұз электрстанция  
лары, Баянауыл демалыс орындары бүкіл Қазақстанға мәлім.

Павлодар Ертіс өңірінің ең басты байлығы – облыстың дамуы мен 
тарихына мол үлес қосқан көпұлтты халқы. Адамдардардың қажырлы 
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еңбектенуінің салдарынан біздің аймағымыз экономика, ғылым, білім, 
мәде ниеттің алдыңғы қатарлы орталығына айналды. Биылғы жылы аталып 
өтілетін мерейтойлар, аймақтың әлеуметтікэкономикалық дамуының жаңа 
кезеңіне, өлкенің тарихын тану мен Қазақстанның әйгілі адамдарының 
өмірбаяндары, шежірелерін танудың өзіндік баспалдағына айналмақ. 

Оқиғалар туралы мәліметтерді іздеу кезінде «Қазақстан» Ұлттық 
энци клопедиясы, «Қазақстан жазушылары» энциклопедиясы, «Қазақ мәде
ниеті», «Қазақ әдебиеті» энциклопедиялық анықтамалары, С. Торай ғыров 
атындағы ПМУ шығаратын «ӨлкетануКраеведение» журналы көмек 
болды. Сондайақ, кітапханада бұрын шығарылған «Павлодар облысының 
ақындары мен жыраулары» көрсеткіштері көмек болды. 

Күнтізбекті құрастыру барысында көрсеткен көмектері үшін мұрағат 
ісінің ардагерлері В.Д. Болтина және Л.В. Шевелеваға облыстық кітапхана 
үлкен алғысын білдіреді.

«Павлодар облысында 2013 жылы аталып өтілетін және еске алынатын 
күндер» күнтізбесі облысымызға қатысты еске алынатын, аталып өтілетін 
күндер, оқиғалар туралы мәліметтер бар көрсеткіш. Көрсеткіште атақты 
жерлестеріміз туралы биографиялық анықтама, әдебиеттер тізімі берілген 
мәліметтер көрсетілген. Көрсеткіш әдебиеттерді мейлінше түгелдей есепке 
алу міндетін көздемейді. Жұлдызшамен белгіленген даталардың үлкен 
бөлігіне мәтіндер анықтамасы және әдебиеттер тізімі берілген.

Сонымен қатар, күнтізбекке Қазақстан Республикасының 2013 жылы 
мемлекеттік және мерейтойлар хронологиялық көрсеткіші енгізілген. Мәлі
меттер бірнеше бөлімдерге жүйеленген, көрсеткіштің мазмұнынан көре
сіздер. Көрсеткіш кітапхана мен мәдениағарту мекемелеріне, мұғалімдерге, 
студенттерге, ғылыми, бұқаралықақпарат қызметкерлеріне және өлкетану 
материалдармен танысқысы келетін барша оқырман қауымға арналған.

Оқиғалар туралы керекті мәліметтерді іздеу, анықтау жұмысында 
С. Торай ғыров атындағы облыстық кітапхананың анықтамалықбибли
ографиялық аппараты мен кітап қоры пайдаланылды. 

Пайдаланушыларға осы құралда берілген әдебиеттер тізімімен 
шектеулі болмай, көрсеткіш жарыққа шыққаннан кейін кірмей қалған 
мерзімді басылымдар бетінде шыққан мәліметтер және әдебиеттермен, 
жалпы жарық көрген жаңа басылымдармен танысуға болатынын айтады.

Көрсеткіш туралы пікірлеріңізбен тілектеріңізді мына мекенжайға 
жіберулеріңізді сұраймыз:

140000 Павлодар қаласы,
Академик Сәтбаев көшесі, 104
С. Торайғыров атындағы облыстық
кітапхананың ақпараттықбиблиография бөлімі
http:www.pavlodarlibrary.kz.,
email: library@pavlodar.kz Тел.: 325815.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2013 ЖЫЛЫ  
АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН  
КҮНДЕРДІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР
1 қаңтар – Ғалымфизик, техника ғылымдарының докторы З.Б. Са

қыпов тың туғанына 80 жыл (1933)
1 қаңтар – Суретші А. Овчинниковтың туғанына 55 жыл (19581991)
3 қаңтар – Инженерқұрылысшы, Павлодар қ. Құрметті азаматы,  

ҚазКСРң еңбек сіңірген құрылысшысы А.В. Ломовтың туға
нына 85 жыл (19281994) 

5 қаңтар – Ғалымбиолог, биология ғылымдарының докторы  
АШ.М. Амарбаевтың туғанына 85 жыл (1928)

5 қаңтар – Педагог, ҚазКСРң еңбек сіңірген мұғалімі, Ақсу қ. Құр
метті азаматы И.О. Оспановтың туғанына 90 жыл (1923)

6 қаңтар – Ғалымдәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты  
М.Г. Тумашованың туғанына 110 жыл (19031943)

6 қаңтар – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі  
Е.Б. Москвиннің туғанына 65 Жыл (19482000)

8 қаңтар – Ғалыммедик, медицина ғылымдарының докторы Т.З. Сей
сембековтың* туғанына 75 жыл (1938)

8 қаңтар – Ғалымселекционер, ауылшаруашылық ғылымдарының 
докторы, ҚазКСРң еңбек сіңірген зоотехнигі А.Қ. Құсай
ыновтың* туғанына 75 жыл (19382001)

10 қаңтар – Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамының төрағасы (20012011 жж.) М.М. Әб
дірахмановтың* туғанына 75 жыл (1938) 

12 қаңтар – Ғалымэнергетик, техника ғылымдарының докторы  
Д.Ж. Темірбаевтың* туғанына 75 жыл (1938)

15 қаңтар – Павлодар облысының* құрылғанына 75 жыл (1938)
15 қаңтар – Ұстаз, ҚазКСРң еңбек сіңірген мұғалімі Ш. Әбілдиннің 

туғанына 95 жыл (19181986)
17 қаңтар – Павлодар уезі жойылып, тоғыз ауданы бар Павлодар 

округі құрылды. Павлодар округі 1930 жылы 17 жел тоқ  
санда жойылған. 

17 қаңтар – Шарбақты ауданының құрылғанына 85 жыл (1928)
17 қаңтар – Қашыр ауданының құрылғанына 85 жыл (1928)
17 қаңтар – Павлодар ауданының құрылғанына 85 жыл (1928) 
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17 қаңтар – Баянауыл ауданының құрылғанына 85 жыл (1928)
18 қаңтар – Ақсу ферроқорытпа зауытының* іске қосылғанына  

45 жыл (1968)
20 қаңтар – Журналист, қоғам қайраткері, ҚазКСРң еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері Б.Б. Сейсенбековтың туғанына 85 жыл 
(19281993)

21 қаңтар – Фотосуретші Б.З. Краснянскийдің туғанына 80 жыл (1933)
Қаңтар – Павлодар қаласында алғашқы Beeline байла ныс салоны 

ашылғанына 5 жыл (2008)

АҚПАН
3 ақпан – Кеңес Одағының батыры В.В. Степаненконың туғанына  

90 жыл (19231945)
4 ақпан – Павлодар қаласы облыс орталығы болып бекітілгеніне  

75 жыл (1938)
14 ақпан – Ақтоғай ауданының* құрылғанына 75 жыл (1938)
15 ақпан – Ұстаз, педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚазКСР 

ағарту ісінің үздігі Т.Р. Шаймерденовтың туғанына 85 жыл 
(1928)

15 ақпан – Павлодар уезінде Алғашқы қазақ съезі өткізілгеніне 95 
жыл (1918)

16 ақпан – Ғалымфилософ, философия ғылымдарының докторы, ака
демик Ж.М. Әбділдиннің туғанына 80 жыл (1933)

16 ақпан – Кеңес Одағының батыры С. Мүткеновтың* туғанына  
100 жыл (19131944)

20 ақпан – Ғалымфилософ, философия ғылымдарының докторы,  
про фессор Н. Қапесовтың туғанына 85 жыл (1928)

21 ақпан – Ғалымфилолог, филология ғылымдарының докторы  
Н.Ж. Сағындықованың туғанына 70 жыл (1943)

22 ақпан – Жазушы, журналист Ю.Д. Поминовтың* туғанына 60 жыл 
(1953)

26 ақпан – Ғалымфилолог, филология ғылымдарының докторы, про
фессор В.Н. Попованың туғанына 90 жыл (19232010)

28 ақпан – Ақын, композитор, ҚазКСРң еңбек сіңірген өнер қайрат кері 
С. Кәрімбаевтың туғанына 95 жыл (19181975)

29 ақпан – Павлодар облысында алғашқы кең форматты «Аврора» 
кинотеатрының ашылғанына 45 жыл (1968)
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НАУРЫЗ
2 наурыз – Павлодар қ. Мир көшісінің бойымен трамвай жүре бас

тағанына 35 жыл (1978) 
13 наурыз – Құрылысшы, архитектор, Павлодар қ. Құрметті азаматы  

З.К. Қабдуәлиевтің* туғанына 90 жыл (1923)
14 наурыз – Павлодар қаласын салу алғашқы жоспарының бекі

тілгеніне 150 жыл (1863)
14 наурыз – КСРОң еңбек сіңірген дене шынықтырушысы, ҚР еңбек 

сіңірген спорт жаттықтырушы Б. Сейсенбаевтың туғанына 
70 жыл (19431997)

15 наурыз – Кеңес Одағының батыры М.И. Милевскийдің туғанына  
90 жыл (19232005)

15 наурыз – ҚР еңбек сіңірген әртісі, актер, Ж. Аймауытов атындағы 
Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының ди
рек торы М.С. Манаповтың* туғанына 70 жыл (1943)

15 наурыз – Ғалымдәрігер, медицина ғылымдарының докторы Қ.Д. Ра
химовтың туғанына 65 жыл (1948)

18 наурыз – Облыстық радионың* эфирге шыққанына 75 жыл (1938)
19 наурыз – Педагог, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі, Павлодар қ. Құр

метті азаматы Б.А. Ахметовтың* туғанына 100 жыл (1913
1984)

24 наурыз – Инженерэкономист, ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
(19992005 жж.) С.О. Есімхановтың* туғанына 60 жыл (1953)

31 наурыз – Ақын, суретші М.Г. Динерштейннің туғанына 85 жыл 
(19281997)

наурыз – Павлодар қ. № 11 орта мектебінің ашылғанына 75 жыл 
(1938)

СӘУІР
1 сәуір – Павлодар қ. хром зауытың ашылғанына 65 жыл (1948)
1 сәуір – Павлодар облысы прокуратурасының* құрылғанына  

75 жыл (1938)
2 сәуір – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі А. Ораз

баевтың* туғанына 50 жыл (1963)
7 сәуір – «Звезда Прииртышья» газетінің жарыққа шыққанына  

95 жыл (1918)
11 сәуір – Екібастұз қаласында пионерлер Үйінің ашылғанына  

55 жыл (1958)
12 сәуір – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Т. Төле

евтың туғанына 55 жыл (1958)
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13 сәуір – Павлодар мемлекеттік автокөлік инспекциясының құ
рылғанына 75 жыл (1938)

18 сәуір – Ақсу қалалық «Ақ жолНовый путь»* газетінің құрыл
ғанына 75 жыл (1938) 

20 сәуір – Павлодар аэропортына АН24 алғашқы ұшақ қонғанына  
50 жыл (1963)

МАМЫР
1 мамыр – Жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Р. Әутә

ліповтың туғанына 90 жыл (19231999)
1 мамыр – Ғалымматематик, математика ғылымдарының докторы, 

профессор М.Х. Хамитовтың* туғанына 75 жыл (1938)
3 мамыр – Кеңес Одағының батыры И.Н. Кудиннің туғанына 90 жыл 

(19231983)
4 мамыр – Краснокутск ауданы Ақтоғай болып аталғанына 20 жыл 

(1993)
4 мамыр – Ермак қаласының Ақсу болып аталғанына 20 жыл (1993)
5 мамыр – «Шаңырақ» мәдени орталығының директоры, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Е.Н. Тілегеновтің* туғанына 60 жыл 
(1953)

9 мамыр – Павлодар қаласында эвогоспиталь да дүниеден өткен 
кеңес армиясы жауынгерлеріне арналған ескерткіштің 
ашылғанына 65 жыл (1948)

9 мамыр – Павлодар қ. Металлургтер мәдениет үйінің (қазіргі  
Ж. Айма уытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыка
лық драма театры) ашылғанына 45 жыл (1968) 

13 мамыр – Ғалымпедагог, ҚазКСРң халық ағарту ісінің үздігі, педа
гогика ғылымдарының кандидаты ҒУ.С. Қапеновтың туға
нына 85 жыл (19281991)

13 мамыр – Ғалымтарихшы, тарих ғылымдарының докторы А.Н. Құ
дай бергеновтың туғанына 75 жыл (1938)

14 мамыр – Ақын, өлкетанушы, журналист С.А. Музалевскийдің туға
нына 85 жыл (19282000)

15 мамыр – Ғалымфилолог, тіл маманы, филология ғылымдарының 
докторы Н.О. Оралбаеваның туғанына 85 жыл (1928)

16 мамыр – Абай атындағы № 10 мектеплицейдің* ашылғанына  
75 жыл (1938)

17 мамыр – «АқсуДегелен» темір жол бойының құрылысы бастал
ғанына 15 жыл (1998)
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19 мамыр – Ғалымметаллург, техника ғылымдарының докторы,  
ҚазКСРң еңбек сіңірген ғылым қайраткері И.Ә. Оңаевтың* 
туғанына 100 жыл (19131994)

26 мамыр – «Қазақстан Алюминий» АҚ директоры А.Т. Ибрагимовтың 
туғанына 65 жыл (1948)

27 мамыр – Ақын И.В. Минаковтың туғанына 80 жыл (19332001)
Мамыр – Ескерткіштерді қорғау облыстық кеңесінің құрылға ны 

на 40 жыл (1973)
Мамыр – «Русские узоры» фольклорлық балалар үздік ансамблінің 

құрылғанына 25 жыл (1988)
Мамыр – Ұйғыр этномәдени бірлестігінің ашылғанына 5 жыл (2008)

МАУСЫМ
1 маусым – Павлодар облысының мемлекет және қоғам қайраткері  

А.Ғ. Рамазановтың* туғанына 85 жыл (19282009)
1 маусым Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі  

Ғ. Балтабаеваның туғанына 65 жыл (1948)
9 маусым – Поляк ақыны, саяхатшы, Павлодар өңірін зерттеуші  

А. Януш кевичтің туғанына 210 жыл (18031857)
9 маусым – Павлодар мұнайхимия зауытының* жұмыс істей баста

ғанына 35 жыл (1978)
12 маусым – Орыс ғалымпалеонтологы, Павлодар өңірін зерттеуші  

Ю.А. Орловтың туғанына 120 жыл (18931966) 
18 маусым – Павлодар облыстық ауруханаға Ғ. Сұлтановтың есімі 

берілгеніне 20 жыл (1993)
19 маусым – Ғалымфилолог, филология ғылымдарының докторы  

Е.А. Седельниковтың туғанына 90 жыл (19231997)
25 маусым – Ақын, журналист М. Зайытовтың туғанына 85 жыл (1928

1976)
Маусым – Павлодар химия зауыты (қ. АҚ «Каустик»)* іске қосыл

ғанына 40 жыл (1973)
Маусым – Павлодар қаласында Куйбышев көшесін Торайғыров 

көшесіне ауыстырғанына 20 жыл (1993)

ШІЛДЕ
5 шілде – Баянауыл ауданы Егіндібұлақ орта мектебінің ашылғаны

на 60 жыл (1953)
6 шілде – Ғалымгеолог, геологияминералогия ғылымдарының док

торы, ҚазКСРң еңбек сіңірген ғылым қайраткері М.М. Бәке
новтің туғанына 80 жыл (1933)
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10 шілде – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі К.Е. Те
мірғалиевтың* туғанына 75 жыл (1938) 

11 шілде – Ертіс ауданының құрылғанына 85 жыл (1928)
12 шілде – Мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлы Отан соғысының 

ардагері, Павлодар облысының Құрметті азаматы Қ.Т. Нур
киннің* туғанына 90 жыл (1923)

12 шілде – Баянауылда бірінші пионер лагерінің ашылғанына 75 жыл 
(1938) 

22 шілде – Өлкетанушы, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, 
суретші И.В. Лагутиннің* туғанына 100 жыл (1913)

24 шілде – Ғалымқұрылысшы, техника ғылымдарының докторы  
И.С. Ахметовтың туғанына 70 жыл (1943)

24 шілде – Павлодар қаласында жолаушылар автокөлігінің тұрақты 
жүре бастағанына 65 жыл (1948)

29 шілде – Галкино селосындағы венгр бауырластар зиратында 
ескерткіштің орнатылғанына 90 жыл (1923)

ТАМЫЗ
3 тамыз – Ғалымгеограф, топонимист, география ғылымдарының кан

дидаты Ғ.Қ. Қонқашпаевтың туғанына 110 жыл (19031986)
7 тамыз – Павлодар облыстық терівенерологиялық диспансері 

нің ашылғанына 65 жыл (1948)
9 тамыз – Жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі А. Ала

қанұлының* туғанына 70 жыл (1943) 
12 тамыз – Алғашқы төрт ДТ75М «Казахстан» тракторларының 

шыққанына 45 жыл (1968)
13 тамыз – Ғалымхимик, химия ғылымдарының докторы, ҚазКСРң 

жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері Г.Н. Бабкиннің 
туғанына 90 жыл (1923)

13 тамыз – Павлодар қаласында сірінке өндірісі ұйымдастырылғаны 
на 70 жыл (1943)

19 тамыз – Спортшы, марафоншы, халықаралық спорт классының 
шебері, Екібастұз қ. Құрметті азаматы М.Т. Жылан баевтың* 
туғанына 50 жыл (1963)

20 тамыз – Журналист, ақынжазушы Ш. Байғалының туғанына  
65 жыл (1948)

20 тамыз – Актриса, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі Ш. Байға бы
лованың туғанына 65 жыл (1948)

26 тамыз – Ғалымхимик, химия ғылымдарының докторы Р.А. Ома
ровтың туғанына 60 жыл (1953)

28 тамыз – Ақын, аудармашы Қ. Ыдырысовтың* туғанына 85 жыл 
(19281978)
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ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – Павлодар қ. № 3 балаларжасөспірімдер спорт мектебінің 

ашылғанына 45 жыл (1968) 
4 қыркүйек – Кеңес Одағының батыры Е.Н. Елгиннің туғанына 115 жыл 

(18981944) 
6 қыркүйек – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі С.П. Ша

роновтың туғанына 80 жыл (19332008) 
8 қыркүйек – Ғалымветеринар, ауылшаруашылық ғылымдарының док

торы М. Жұмабаевтың туғанына 85 жыл (1928)
9 қыркүйек – Ұлы Отан соғысының ардагері, Үш дәрежелік Даңқ орде

нінің толық кавалері, Павлодар қ. Құрметті азаматы И.Д. Во
рушиннің туғанына 90 жыл (19231999)

9 қыркүйек – Павлодар қ. алғашқы қалалық спартакиаданың ұйым
дастырылғанына 90 жыл (1923) 

10 қыркүйек – Педагог, Соц. Еңбек ері, ҚазКСРң еңбек сіңірген мұғалімі 
М. Қабылбековтың туғанына 90 жыл (19231999) 

15 қыркүйек – Мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, дипломат  
М.И. Есенәлиевтың* туғанына 85 жыл (19281999)

16 қыркүйек – Павлодар қ. алғашқы жартылайорта оқу мекемесі
әйелдер прогимназиясы ашылғанына 110 жыл (1903) 

30 қыркүйек – Павлодар қаласында алғашқы пионер отрядының құ
рылғанына 90 жыл (1923)

қыркүйек – Павлодар қ. Достық үйінің ашылғанына 5 жыл (2008)

ҚАЗАН
1 қазан – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі В.П. Ба

туриннің туғанына 150 жыл (18631938)
1 қазан – Композитор Қ.М. Сәтиевтің туғанына 65 жыл (1948)
2 қазан – № 5 қалалық поликлиникасының ашылғанына 55 жыл 

(1958)
4 қазан – Педагог, халық ағарту ісіне еңбегі сіңген қайраткер М. Қана

пияновтың туғанына 95 жыл (19181962)
8 қазан – Павлодар қаласында алғашқы балалар балабақшасы ның 

ашылғанына 90 жыл (1923)
10 қазан – Әскери бастық, генералмайор, КСРО ішкі істер минис тр

лігінің еңбек сіңірген қызметкері А.Т. Тұмарбековтың ту
ғанына 90 жыл (19232002)

11 қазан – Павлодар облысының Ленин орденімен марапатталғанына 
55 жыл (1958)

15 қазан – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі В.Н. Ба
ра новтың туғанына 65 жыл (1948)
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15 қазан – Актер, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі Қ.Ш. Әділшінов тің* 
туғанына 100 жыл (19131980)

17 қазан – Ғалымфилософ, философия ғылымдарының докторы  
М.С. Сәбитовтың* туғанына 75 жыл (1938)

19 қазан – Журналист, экономика ғылымдарының кандидаты, Павлодар 
бас редакторлар Клубының төрағасы М.М. Омаровтың туға
нына 65 жыл (1948)

21 қазан – Павлодар қаласында ІІІ Интернационал көшесін, «40 лет  
БЛКЖО» (2002 жылдан М. Есенәлиев атындағы көше) атау
ына өзгертілгеніне 55 жыл (1958) 

25 қазан – Ғалымсаясаттанушы, саяси ғылымдарының докторы  
Ғ.Н. Иреновтың* туғанына 75 жыл (1938) 

28 қазан – Ақын, демократ, педагог, публицист және қоғам қайраткері 
С. Торайғыровтың* туғанына 120 жыл (18931920)

29 қазан – Ақын, Қазақстанның халық жазушысы М. Әлімбаевтың* 
туғанына 90 жыл (1923) 

Қазан – Павлодар қаласында мемлекеттік банк агентствосының 
ашылғанына 90 жыл (1923)

Қазан – Павлодар қ. Бебель көшесін Естай көшесіне ауыстырғаны
на 20 жыл (1993)

ҚАРАША
6 қараша – Ғалымтарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты Х.А. Ал

пысбаевтың туғанына 85 жыл (19281978)
7 қараша – Журналист, жазушы, аудармашы М. Асылғазиннің туға

нына 65 жыл (19481999)
9 қараша – Ғалым, техника ғылымдарының докторы В.Г. Сальни

ковтың* туғанына 75 жыл (1938)
10 қараша – Жазушы, ақын Н. Шәкеновтың туғанына 85 жыл (1928

1983)
11 қараша – Павлодар ауыл шаруашылығы ғылымизерттеу инсти

тутының құрылғанына 20 жыл (1993)
12 қараша – «Объединение» (қ. «Звезда Прииртышья») басылымының 

алғашқы редакторы П.З. Ермаковтың туғанына 125 жыл 
(18881919)

12 қараша – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі М.П. Бе
кетовтың туғанына 60 жыл (1953)

12 қараша – Теміржолшылар мәдениет үйінің (қазіргі «Шаңырақ» 
облыстық халық шығармашылығы мен мәденисауық қызметі 
орталығы» МКҚҚ) жұмыс істей бастағанына 50 жыл (1963) 
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13 қараша – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі И.И. Кур 
батовтың* туғанына 75 жыл (19381996)

15 қараша – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі В.Ф. По
ликарповтың* туғанына 75 жыл (1938)

20 қараша – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Л. Хо
рошкованың туғанына 65 жыл (1948)

28 қараша – Ғалымдәрігер, медицина ғылымдарының докторы  
Б.Ш. Шә кімованың туғанына 85 жыл (1928)

28 қараша – Педагог, композитор, доцент Н.С. Дүкенбаевтың туғанына 
65 жыл (1948)

ЖЕЛТОҚСАН
1 желтоқсан – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі  

П.Г. Лы сенконың туғанына 85 жыл (1928) 
5 желтоқсан – Кеңес Одағының батыры М.М. Катаевтың туғанына  

110 жыл (19031944)
6 желтоқсан – Павлодар облысы суретшілерінің алғашқы облыстық 

көрмесінің ашылғанына 65 жыл (1948)
12 желтоқсан – Өндіріс озығы, КСРО Жоғарғы Кеңесінің Павлодар облысы 

бойынша алғашқы әйел депутаты А.А. Гейконың туғанына 
95 жыл (19181984)

13 желтоқсан – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Н. За лю
бовскийдің туғанына 75 жыл (19382010)

15 желтоқсан – Ақын, драматург, аудармашы Қ.Н. Бекхожиннің* туғанына 
100 жыл (19131990)

17 желтоқсан – Орыс ғалым – педагогі, фольклорист, Баянауыл мен Ертіс 
өңірін зерттеуші М.М. Сиязовтың туғанына 155 жыл (1858
1914)

17 желтоқсан – Құрманғазы атындағы № 1 балалар музыкалық мек
тебінің ашылғанына 70 жыл (1943)

20 желтоқсан – Ақмолинск – Павлодар темір жол магистралінің ашыл
ғанына 60 жыл (1953) 

22 желтоқсан – Орыс ғалымгеологы, Екібастұз және Баянауыл карта
ларының авторы Е.С. Федоровтың туғанына 160 жыл (1853
1919) 

24 желтоқсан – Кеңес Одағының батыры С.А. Елистратовтың туғанына  
90 жыл (19231947)

26 желтоқсан – Ғалымзаңгер, заң ғылымдарының докторы, ҚазКСРң еңбек 
сіңірген заңгері З.О. Әшітовтың туғанына 90 жыл (1923)
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27 желтоқсан – Актер, ҚазКСРң Халық әртісі Ш. Мусиннің* туғанына  
100 жыл (19131999)

27 желтоқсан – Павлодар метеорология станциясының құрылғанына  
70 жыл (1943)

28 желтоқсан – Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі  
В.М. Мар тынцевтің туғанына 85 жыл (19282001)

29 желтоқсан – Ғалымдәрігер, медицина ғылымдарының докторы  
Б.А. Айдархановтың туғанына 95 жыл (19181987)

Желтоқсан – Ақсу ГРЭСң (1996 ж. бастап «Еуразиялық энергетикалық 
корпорациясы» АҚ құрамында) іске қосылғанына 45 жыл 
(1968)

Желтоқсан – Павлодар қаласында асханалық құралдар жасайтын 
зауытың ашылғанына 40 жыл (1973)



16

АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Ақынжырау Бұқар Жырау Қалқаманұлының туғанына 320 жыл (1693
1787)
Ақын Жанақ Жанабайұлының туғанына 245 жыл (17681850)
Ақынжырау Сақау Мәукеұлының туғанына 215 жыл (17981875)
Мемлекет және қоғам қайраткері, этнограф, фольклорист М. Шормановтың 
туғанына 195 жыл (18181884)
Орыс педагогы, шығыстанушы, тюркологы, Ертістің Павлодар өңірін зерт
теушісі Н.Ф. Костылецкийдің туғанына 195 жыл (18181869)
Ақынжырау Жапар Құттыбайұлының туғанына 185 жыл (18281907)
Жебеуші, жәрдемші Әкімбек мырза Әлдебекұлының туғанына 180 жыл 
(18331886)
Алғашқы Қоянды жәрмеңкенің өткізілгеніне 165 жыл (1848)
Ғабдылуахит Хазірет Тіленшіұлының* туғанына 160 жыл (18531926)
Орыс ғалымгеологы, Майқайын кен орнын алғашқы ашушы А.А. Красно
польскийдің туғанына 160 жыл (18531920)
Ақын, этнограф, фольклорист МЖ. Көпеевтің туғанына 155 жыл (1858
1931)
Композитор, ақынжырау Иманжүсіп Құтпанұлының* туғанына 150 жыл 
(18631931) 
Ақынжырау, ҚазКСРң еңбек сіңірген өнер қайраткері Е. Беркімбаевтың* 
туғанына 145 жыл (18681946)
Халық шебері Р.А. Барлыбаеваның туғанына 135 жыл (18781969)
Емші, сәуегей, бақсы, балгер Қайса атаның туғанына 135 жыл (18781976)
Педагог, халық ағарту ісін ұйымдастырушы С. Сатыбалдиннің туғанына 
125 жыл (18881935)
Педагог, тілтанушы, әдебиеттанушы У. Омаровтың туғанына 125 жыл 
(18881955)
Актер, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі А.Т. Шаниннің туғанына 120 жыл 
(18931986)
Халық шебері, музыка аспаптарын жасаушы, ҚазКСРң еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, КСРО Суретшілер одағының мүшесі Қ. Қасымовтың* туғанына 
120 жыл (18931966)
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Ғалымдәрігер, медицина ғылымдарының докторы, Еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері және ҚазКСРң еңбек сіңірген дәрігері Х.А. Барлыбаевтың 
туғанына 115 жыл (18981946)
Алғашқы орысқырғыз ауыл мектептерінің ашыла бастағанына 110 жыл 
(1903)
Павлодарда Халық үйі (Ленин ксі, 138 үй) ашылғанына 110 жыл (1903)
Актер, әнші, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі М.О. Бектеновтың туғанына 
105 жыл (19081950)
Журналист, аудармашы, ақын, қоғам қайраткері Л.М. Сергазинаның туға
нына 105 жыл (19081982)
Павлодар қаласында Баспа үйі ашылғанына 95 жыл (1918)
«Гусиный перелет» табиғи ескерткішінің ашылғанына 85 жыл (1928)
Павлодар облыстық мемлекеттік архивінің құрылғанына 85 жыл (1928) 
Облыстық туберкулезге қарсы диспансердің ашылғанына 80 жыл (1933)
№ 9 орта жалпы білім беру мектеп гимназиясының* ашылғанына 75 жыл 
(1938)
Қызыл Жарты ай және Қызыл Крест қоғамының (қ. Қызыл Жарты ай) 
құрылғанына 75 жыл (1938)
Павлодар облыстық сотының* құрылғанына 75 жыл (1938)
Облыстық «Кеңес туы» газетінің атауы «Қызыл Ту» («Сарыарқа самалы») 
болып өзгергеніне 75 жыл (1938)
Павлодар қ. М. Катаев атындағы пионерлер үйі * (қазіргі Оқушылар са
райы) ашылғанына 75 жыл (1938)
Ертіс ауданының «Панфиловский» совхозының құрылғанына 70 жыл 
(1943) 
Ғалымхимик, химия ғылымдарының докторы Р.Ш. Еркасовтың туғанына 
65 жыл (1948)
Екібастұз жерінде көмір разрездерін сала бастағанына 65 жыл (1948)
Железинка аудандық балалар кітапханасының* ашылғанына 60 жыл 
(1953)
З.В. Кузнецованың «Павлодар облысы» кітабінің шыққанына 55 жыл 
(1958)
№ 1 қалалық ауруханасының ашылғанына 55 жыл (1958)
Силикат кірпіш жасау зауыты алғашқы рет өнім бере бастағанына  
55 жыл (1958) 
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«Павлодар жер ҒӨО» (Павлодар қоныстандыру экспедициясы) еншілес 
мемлекеттік кәсіпорнының құрылғанына 55 жыл (1958)
Павлодар қаласында жалпы газификациялау жұмысы басталғанына  
50 жыл (1963)
Газбетон өнімдерін шығаратын Павлодар зауыты жұмыс істей баста
ғанына 50 жыл (1963)
Павлодар қаласында алғаш рет 9 қабатты үйлердің салына басталғанына 
45 жыл (1968)
Павлодарда радиотелеарна орталығына түсті телеарнаның енгізілгеніне 35 
жыл (1978)
Павлодар автовокзалының ашылғанына 30 жыл (1983)
Павлодар «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК 
құрылғанына 25 жыл (1988) 
«Казэнергокабель» ААҚ құрылғанына 20 жыл (1993) 
«Райса» сән театрының құрылғанына 20 жыл (1993)
Павлодар қ. «Стикс» мектебінде алғашқы компьютерлік сыныбы ашыл
ғанына 20 жыл (1993)
№ 1 қалалық аурухана жанында облыстық перзентхананың ашылғанына  
15 жыл (1998)
Павлодар қаласында хоспис ашылғанына 15 жыл (1998)
Павлодар политехникалық колледжінің құрылғанына 15 жыл (1998)
Павлодар техникаэкономикалық колледжінің құрылғанына 15 жыл 
(1998) 
«АйСу» концернің құрылғанына 15 жыл (1998)
С. Торайғыров атындағы облыстық кітапханасында «Айна» көркемдік 
галереясының ашылғанына 15 жыл (1998)
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«ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2013 ЖЫЛЫ  
АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕР» 
КҮНТІЗБЕГІНЕ БЕРІЛГЕН ҚЫСҚАША АНЫҚТАМАЛАР 

МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

8 ҚАҢТАР              ТЕЛЬМАН ЗЕЙНОЛЛАҰЛЫ СЕЙСЕМБЕКОВ  
               Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалым, терапевт, медицина ғылымдарының докторы (1938), профес  
сор (1984), Қазақ республикалық кардиологтар қоғам басқармасының 
төралқа мүшесі. 1938 жылы Павлодар қаласында туған. 19431955 жж. 
Қарқаралы қаласында оқыды. 1964 жылы Қарағанды медицина институ
тын, 1969 жылы Орталық дәрігерлер білімін жетілдіру институтының аспи
рантурасын бітірген. 19701975 жж. Қарағанды мемлекеттік медициналық 
институты терапия факультетінің кафедра доценті, 19751976 жж. ғылыми 
аға қызметкері, 19761984 жж. ҚММИ ғылыми жұмыстар жөніндегі про
ректоры, 19841992 жж. Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы
ның ішкі аурулар пропедевтикасы кафедра меңгерушісі, 19921995 жж. 
ҚММИ профильдік факультеттерінің оқу жұмыстары жөніндегі прорек
тор қыз меттерін атқарды. 1995 жылдан Қарағанды мемлекеттік медицина 
акаде мия сының ішкі аурулар пропедевтикасы кафедра меңгерушісі.

350ден астам ғылыми жарияланымның, 1 монографияның, 2 оқу құра
лының, 28 әдістемелік ұсынымдарының авторы. 9 өнертабысқа авторлық 
куәлігі бар. 

Негізгі ғылыми еңбектері нефрология және кардиология мәселелеріне 
арналған. Ғалымдәрігер бүйрегі ауырған адамның жүрек – қантамыр 
жүйесіндегі асқынуларын анықтау, емдеу, олардың сақтану тәсілдерін 
ұсынды. «О классификации гломерулонефрита» (1975), «Артериальная 
гипертензия» (1984), «Основы диагностики внутренних болезней» (1993) 
ауқымды жарияланымдары.

Оның жетекшілігімен 4 докторлық және 19 кандидаттық диссертация
лар қорғалды.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің құрмет грамоталарымен,  
«За от личную службу» медалімен марапатталған. 

Әдебиеттер:
Сейсембеков Тельман Зейноллаұлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопе

дия. 4 т. – Алматы, 1988. – 3 т. – 468 б.
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Сейсембеков Тельман Зейноллаұлы // Қазақстан ғылымы: энциклопе
дия. 2 т. – Алматы, 2010. – 2 т. – 311 б.

* * *
Назым Е. Саналы азаматтың басты міндеті // Түркістан. – 1998. – 14 – 

20 қаңтар. – 5 б.

8 ҚАҢТАР              АЙЫП ҚҰСАЙЫНҰЛЫ ҚҰСАЙЫНОВ 
               Туғанына 75 жыл (19382001)

Ғалымселекционер, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы 
(1994). 1938 жылы Павлодар облысы Ақтоғай ауданындағы Бөгенбай батыр 
ауылында туған. 1960 жылы Алматы зоотехникамалдәрігерлік институ
тын (қазіргі Қазақ ұлттық аграрлық университеті) кейін, Қазақстан мал 
шаруашылығын ғылыми зерттеу институты жанындағы аспирантурасын 
бітірген. 19601969 жж. Лебяжі ауданының «Бесқарағай» асыл тұқымды 
мал шаруашылығының зоотехнигі, 19691978 жж. асыл тұқымды қой 
шаруашылығы совхозында директор, 19761978 жж. Екібастұз Қазақстан 
аудандық компартиясының бірінші хатшысы қызметтерін атқарды.  
А. Құсайынов 19781993 жж. ауылшаруашылық министрінің орынбасары 
және ҚазКСРң Мемлекеттік агроөнеркәсібінің председателі болды. 1993
2001 жж. «Асыл» мемлекеттік акционерлік компаниясының президенті. 

1994 жылы «Североказахстанские мериносы и пути их совершенство
вания» деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғады. Павлодар 
облысындағы «Бесқарағай» асыл тұқымды қой зауытында қой тұқымын 
асылдандыру бағытында селекциялық ғылыми жұмыстар жүргізген. 
Нәтижесінде қойдың облыстың қытымыр табиғатына бейімделген, жабағы 
жүнді Солтүстік қазақ мириносы тұқымын шығаруға және асылдандыруға 
ат салысты.

Ғалым КСРО халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің (ВДНХ) 
үш медалімен, екі Еңбек Қызыл Ту, Қазан революциясы ордендерімен 
және ҚазКСР Жорғары Кеңесі Президиумының Құрмет грамотасымен 
марапатталған, «Қазақстанның еңбек сіңірген зоотехнигі» (1975) құрметті 
атақтың иегері. 

Айып Қисаұлы Құсайынов 2001 жылы Алматы қаласында қайтыс 
болды.

Әдебиеттер:
Құсайынов Айып Қисаұлы // Қазақстан ғылымы: энциклопедия. 2 т. – 

Алматы, 2010. – 2 т. – 113 б.
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* * *
Нар тұлға: ғалым, мемлекет қайраткері Айып Қисаұлы Құсайыновтың 

өнегелі өмір жолы жайындағы естеліктер / құраст. А.Ғ. Рамазанов. – 
Алматы: КөкАспан – Қара Жер, 2002. – 362 б.

* * *
Ғалым. Қайраткер. Басшы: [Ғылым докторы, профессор Айып Қисаұлы 

Құсайынов жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2002. – 18 маусым. – 6 б.
Қоңыр Т. «Нар тұлға»: [Мемлекет органдарында ұзақ жылдар бойы 

басшы қызметтер атқарған Айып Қисаұлы Құсайыновтың өнегелі өмірі 
мен қызметі жайындағы естеліктер жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2002. –  
14 маусым. – 11 б.

Қоңыр Т. «Самғап қыран өтіпті»: [Ауылшаруашылығы ғылымының 
докторы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Айып Қисаұлы Құсайынов 
марқұмның 65ке толуына орай еске алу кеші болып өтті] // Сарыарқа 
самалы. – 2003. – 11 қаңтар. – 2 б.

10 ҚАҢТАР    МҰРАТ МҰСАЙБЕКҰЛЫ ӘБДІРАХМАНОВ
      Туғанына 75 жыл (1938) 

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Астана қ. «Қазақ тілі» 
қоғамының төрағасының орынбасары. 1938 жылы Омбы облысы Есілкөл 
ауданы «Боевой № 14» (Сарыат ауылы) кеншарында туған. 1963 жылы 
Қарағанды педагогикалық институтының тарихифилология факультетін 
«Орта мектептің қазақ және орыс тілдері мен әдебиеті пәндері мұғалімі» 
мамандығы бойынша тәмамдаған. 1982 жылы Алматы жоғары партия 
мектебін бітірген. 

Мамандығы бойынша екі жыл Ақмола облысы мектептерінде қызмет 
етіп, 19651973 жж. Павлодар педагогикалық институтында педагогика 
тарихы мен теориясынан дәріс берген. 19731985 жж. Қазақстан КП Пав
лодар облыстық комитетінің лекторы, лекторлар тобының жетекшісі, 
үгіт және насихат бөлімі басшысының орынбасары, 19851992 жж. Павло
дар облыстық телерадио комитетінің төрағасы, 19922000 жж. Павлодар 
облыстық мәдениет басқармасының бастығы болып қызмет атқарған. 2000
2002 жж. облыстық Г. Потанин атындағы мұражайдың директоры, мигра
ция және демография басқармасының бөлім меңгерушісі, мемлекеттік 
қызметшілер департаментінің жетекші маманы болып істеді. 20042010 жж.  
«Транстелеком» АҚ «Павлодартранстелеком» филиалында аудармашы әрі 
мемлекеттік тіл оқытушысы қызметін атқарды. 1986 жылдан бері Қазақ
стан Журналистер одағының мүшесі.
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Зейнеткерлікке шыққаннан кейін М. Әбдірахманов қоғамдық жұмыс
тарға белсене араласып келеді. 20012011 жж. қоғамдық негізде Халы
қаралық «Қазақ тілі» қоғамының Павлодар облыстық ұйымын басқарды. 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы республикалық ұйымының басқарма 
мүшесі. 2011 жылдан бастап «Қазақ тілі» қоғамының төраға орынбасары 
(Астана қ.).

М. Әбдірахманов мемлекеттік тіл мәселелері жөнінде 20дан астам 
жарияланымдары мен ғылымипрактикалық конференцияда жасаған баян
дамалары баспасөзде, басқа да басылымдарда жарық көрген. 2006 жылы 
оның «Теміржол байланысы терминдерінің орысшақазақша сөздігі» 
атаулы жинағы баспадан шықты. (Павлодар қ. ЭКО баспасы, 2006 жыл,  
12 баспа табақ).

М. Әбдірахманов Қазақ КСРы Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Мақтау Грамотасымен (1988), екі мәрте Павлодар облысы халық депу
таттары Кеңесінің Мақтау Грамоталарымен (1973,1988), Павлодар 
облыстық мәслихатының Мақтау Грамотасымен (1998), Қазақ КСР және 
КСРО теле визия және радиохабарлар Комитетінің Мақтау Грамоталары
мен (1988), Білім және мәдениет Министрлігінің Мақтау Грамотасымен 
(1998), 2001 жылы Қазақстан Республикасының 10 жылдығына байла
нысты ел Президентінің «Алғыс хатымен» және басқа орталық партия, 
үкімет, кәсіподақ ұйымдарының Құрмет нысандарымен, соның ішінде 
тың көтерудің 25 және 30 жылдығына байланысты «Естелік белгілермен» 
марапатталған.

Әдебиеттер:
Әбдірахманов М.М. «Қазақ тілі» қоғамы Павлодар облыстық 

ұйымының тарихы (17.02.199017.02.2010 жж.): оқу құралы. – Павлодар, 
2010. – 324 б.

М.М.Әбдіраманов. Тіл тағдыры үшін құрылған қоғам // Тіл мерейі – ел 
мерейі. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Павлодар облыстық ұйымына 
20 жыл. – Павлодар, 2010. – 79 б.

* * *
Әбдірахманов М. «Кереку» – қаланың ежелгі атауы // Сарыарқа 

самалы. – 2006. – 18 ақпан. – 3 б.
Әбдірахманов М. Қазақ әнін әуелеткен: (Әйгілі әншілер Мүсілім мен 

Ришат Абдуллиндердің туғанына – 90 жыл) // Сарыарқа самалы. – 2006. – 
14 наурыз. – 8 б.

Әбдірахманов М. Тұғыр – біреу, қалғаны тіреу: [Мемлекеттік тіл 
мәселесі жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 7 ақпан. – 6 б.
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Әбдірахманов М. Ұйымның игі істері: [Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы облыстық ұйымның жұмысы жайлы] // Ертіс дидары. – 2008. –  
30 сәуір. – 1 б.

Әбдірахманов М. Мақсатымыз – бір, нәтиже – ортақ: [мемлекеттік тілді 
дамыту мәселелері жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 6 қаңтар. – 4 б.

Әбдірахманов М. Халқының қалаулы қызы еді (Атақты жерлесіміз, 
қоғам қайраткері А.М. Әжібаеваның 70 жасқа толуына орай) // Сарыарқа 
самалы. – 2009. – 28 мамыр. – 15 б.

* * *
Өнерліге өріс кең: (Облыстық мәдениет басқармасының бастығы  

М.М. Әбдірахмановпен әңгіме) / әңг. Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. – 1997. –  
18 ақпан. – 1 б.

Ата Заңымызға сегіз жыл толды…: (Облыстық «Қазақ тілі» қоғамының 
төрағасы М.М. Әбдірахмановпен сұхбат) / әңг. Н. Шодыр // Сарыарқа 
самалы. – 2003. – 30 тамыз. – 3 б.

Мемлекеттік тілді қолданудың өзекті мәселелері: [2 желтоқсанда Пав
лодар қаласында қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуге арналған аймақтық 
ғылымитәжірибелік конференция болып, онда тілімізге қатысты өзекті 
мәселелер талқыланды] // Сарыарқа самалы. – 2004. – 7 желтоқсан. – 45 б.

Қани А. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде // Ертіс дидары. – 2007. –  
30 қараша. – 5 б.

12 ҚАҢТАР   ДҮЙСЕМБІ ЖҮСІПҰЛЫ ТЕМІРБАЕВ 
    Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалымэнергетик, техника ғылымдарының докторы, профессор. 
1938 жылы Павлодар облысы Ертіс қалашығында туған. 1955 жылы № 1  
Ертіс орта мектебін бітірген соң, 19551961 жж. ҚазМУды (қазіргі  
ҚазҰУ) бітірген. 19611969 жж. Қазақ энергетика ғылымизерттеу инсти
тутында кіші ғылыми қызметкер, доцент, 19691982 жж. Қазақ политех
ника институтын да (қазіргі Қазақ ұлттық техникалық университеті),  
1982 жылдан Алматы энергетика және байланыс институтында профессор, 
кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

«Закономерности развития трехмерных струй» тақырыбында доктор
лық диссертация қорғады. 100ден астам ғылыми жарияланымның авторы.

Әр түрлі пәндер бойынша 30 оқу құралдары және әдістемелік 
көрсеткіштер, 170 жуық ғылыми еңбектері жарияланған, жаңалық ашу 
әдіс тері және оларды іске асыру бойынша құрылымына патент, 11 автор
лық куәлік алды.
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Өзінің ғылыми жетістіктері арқасында Қазақстан Республикасының 
Жоғары аттестациялық комиссия сарапшысы, ӘлФараби атындағы  
ҚазМҰУ жанындағы мехматта докторлық диссертациялық кеңесінің 
екі мәрте мүшесі, «Вестник АИЭС» (Алматы энергетика және байла
ныс институты) журналы және еңбектер жинағының редакциялық алқа 
мүшесі болды. «Жалпы жылутехника» кафедра базасында жылу тех
ника бойынша Бүкілодақтық ғылымиәдістемелік конференциясын 
өткізді. КСРО жоғары білім саласында сіңірген еңбегі үшін КСРО 
Мемлекеттік білім комитетінің «За отличные ус пехи в работе» омырау 
белгісімен марапатталған.

Еңбегінің дәлелі Америкалық библиографиялық институтының 
шешімі бойынша «Человек 2000 года» атағы берілді.

15 ҚАҢТАР    ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
     Құрылғанына 75 жыл (1938)

Павлодар облысы 1938 жылы құрылған. Облыс орталығы – Пав
лодар қаласы, Қазақстанның аса ірі өзені Ертіс жағасында орналасқан 
Ол Қазақстанның көрікті қалаларының бірі болып табылады. Қазіргі 
Павлодардың орнында сонау 1720 жылы Коряковка форпосты, кейіннен 
Коряковка станицасы пайда болған. Ал, ол қала мәртебесін 1861 жылы 
алған. 

Облыс Қазақстан Республикасының солтүстікшығысында орналас
қан солтүстікте – Омбы, солтүстікшығыста – Новосібір облыстарымен, 
шығыста – Алтай өлкесімен, оңтүстікте – Қазақстан Республикасының 
ШығысҚазақстан және Қарағанды облыстарымен, батыста – Ақмола және 
СолтүстікҚазақстан облыстарымен шектесіп жатыр.

Ертіс өңірі тарихы бай өлке. Көп жылдар бойы әртүрлі тайпалардың 
күрес алаңы болған. Қимақ мемлекетінің астанасы біздің облыстың 
жерінде болған. ХІ ғасырдың бірінші жартысында Орта Азияның көшпелі 
тайпалары қазіргі Қазақстан территориясына басып кіріп, одан әрі Орта 
Азия мен Шығыс Еуропаға қарай жылжыған. Осы оқиғалардың салдары
нан Қимақ мемлекеті күйреді. Қимақ пен қыпшақ тайпаларының Ертістен 
Оралға дейінгі әскерисаяси билігі қыпшақтардың қолына көшкен. Осы 
жерлерде ХІІ ғасырға дейін, яғни Шыңғыс ханның атты әскері келгенше 
Қыпшақ мемлекеттік бірлестігі дәуірлеп тұрған. 

Жер көлемі 127,5 мың.км. Халқы 747,1 мың адамды құрады (01.01. 2012 ж.).  
Облыстың құрамында 3 қала (Павлодар, Екібастұз, Ақсу), 10 селолық 
аудан, 166 селолық округ бар. 



25

Облыстың тиімді орналасуы оған басқа мемлекеттермен және 
Қазақстан облыстарымен ОңтүстікСібір және Ортасібір теміржол магис
тральдері бойынша автомобильдік, авиациялық, электрондық, құбырлық 
және өзендік көлік түрлерімен қатынас жасауға мүмкіндік береді.

Ертістің Павлодар өңірінде бәрі де бар: ұшықиырсыз дарқан даласы, 
қайың тоғайлары, қарағайлы ормандары, таулары, көптеген көлдері. Облы
сты ежелгі Ертіс қақ бөледі деп айтуға болады. Оның жайылмасы да бірегей 
және өте бай.

Облыс аумағында Ертістің Павлодар өңірінің інжумаржаны, Қазақ
стан Республикасының әсем жерлерінің бірі – Баянауыл бар. Шексіз 
даланың ортасындағы табиғаттың осы бір бірегей туындысының сұлулығы 
тамсанатындай. Таулары, қарағайлы ормандары, жануарлар әлемі, Жасы
бай, Торайғыр, Сабындыкөл көлдері ұмытылмас әсер береді. Мұнда 
Қазақстан мен Ресейдің жанжағынан келетін мыңдаған туристердің аса ірі 
демалыс аймағы бар.

Павлодар облысының экономикасы Қазақстанның басқа экономика
лық аймақтарымен және ТМД елдері экономикасымен байланысты. Аймақ 
экономикасының негізгі салалары: энергетика, металлургия, машина жасау, 
химия өнеркәсібі, құрылыс материалдар өнеркәсібі, жеңіл және тамақ 
өнеркәсіп салалары, ауыл шаруашылығы, егін және мал шаруашылығы. 
Көлік байланысының барлық түрі дамыған. 

Павлодар облысының аумағында негізінен базалық салалар болып 
табылатын (металлургия өнеркәсібінің жалпы облыстық көлемінің – 47%,  
түсті металдар өндірісі – 20,2%, мұнай айыру – 5,6%, машина жасау – 
4,2%) көп салалы индустриалды кешен қалыптасқан. Сонымен қатар, 
экономикалық деңгейдің осы көрсеткіштеріне өңірдің өзге де тартымды 
сипаттарын: дамыған банк саласын, шағын және орта бизнестің серпінді 
дамуын, біліктілігі жоғары мамандардың болуын, қазіргі заманғы көлік
тіккоммуникациялық инфрақұрылымды, шетелдік инвесторлардың, мем
лекеттік даму бағдарламаларының бар болуын да қосуға болады.

Облыстың орасан зор табиғиресурстық әлеуеті, дамыған өндірістік 
және әлеуметтік инфрақұрылымының бар болуы, жоғары ғылыми
техникалық әлеуеті, оның Орталық Азия мен Сібір арасындағы байла
ныстырушы рөлі түрлі елдер мен континенттердің өнеркәсіпшілері мен 
кәсіпкерлерінің мұқият назарын аударуда.

Облыста түрлі меншік нысанындағы 5 мыңға жуық кәсіпорын бел
сенді қызмет етеді. Бұдан басқа, өңірде ауылшаруашылық өнімдерінің 
шикізат базасы мен оларды өңдеуге арналған өндірістік қуаттылықтар 
бар. Қазақстанның энергетикалық жүрегі – аса ірі Екібастұз электр стан
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циялары, Ақсу ГРЭС, сондайақ Павлодар өнеркәсіп кешенінің энергияны 
қажетсінетін кәсіпорындарына қызмет ететін бірқатар ірі жылу станция
лары болып табылады. Осы электр станцияларының даусыз артықшылығы 
көмір көздеріне және электр мен жылу энергиясын тұтынушыларға жақын 
орналасқандығы болып табылады.

Облыста ауыл шаруашылығына да көп мән беріледі. Өңірдің ауыл
шаруашылық алқаптарының ауданы 11,2 млн. га құрайды. Облыста негізгі 
өндірілетін дақыл – бидай болып табылады, ол егіс алқаптарының жар
тысынан көбінде егіледі. Егіс алқаптарының 1517%ға жуығы басқа дәнді 
дақылдарға тиесілі. Бұдан басқа, облыста картоп, көкөніс және бақша 
дақылдары өсіріледі.

Облыста қалыптасқан өнеркәсіп әлеуеті көлік коммуникациялары 
мен көліктікэкономикалық байланыстарды кеңейту қажеттілігін туғызды. 
Облыста күрделі көліктіккоммуникациялық торап бар: мұнда Қазақстан 
ішіндегі оңтүстікке қарай өтетін ең ірі мұнай құбыры басталады (Шым
кент қаласына), Қазақстан мен Ресейдің түрлі өңірлеріне тартылған электр 
қуатын алысқа тарату желілері, ЕртісҚарағандыЖезқазған арнасы, 
Ресейге, елдің орталығы мен оңтүстігіне өтетін темір жолдар өтеді. Облыс 
аумағымен өтетін жалпы пайдаланудағы темір жолдың ұзындығы 800 км 
астам. Бұл республика бойынша бар темір жолдың 5,2 пайызын құрайды. 
Павлодар қаласындағы трамвай жолының ұзындығы – 89 км.

Әдебиеттер:
Сарыарқа маржаны Ертістің Павлодар өңірі = Павлодарское Приирты

шье Жемчужина Сарыарки = Pavlodar Priirtyshye Is a peart of Saryarka: фото
книга / бас ред. В. Титенев; мәтін авт. Ю. Поминов. – Алматы: Тау Кайнар, 
2008. – 320 б., илл.

Ахметов Е. Павлодар өңірінің қажылары. – Павлодар: ЭКО, 2008. –  
192 б.

Әміренов Ә. Дәуірі туғызған ақын (Мақыш Қалтайұлының ақындық 
мұрасы): оқу құралы / Павлодар мем. пед. инты.– Павлодар, 2008. – 138 б.

Баянаула перзенттері. – 1кітап. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 568 б.
Баянауыл – сұлулық әуені = Баянаул – мелодия красоты / фотоаль

бом; Фото түсірімдер авторы А. Бутырин, А. Пархоменко; әдеби бөлімінің 
авторы В. Коломеец; ауд. Ш. Кинжикова, Г. Черкасова. – Экибастуз: 
Primalux, 2008. – 176 б.

Баянауыл аңыздар мекені = Баянаул – земля легенд = Bayanaul, land 
of legends: фотоальбом / ауд. А. Құдабаев. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 284 б.
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Кереку: Ертіс – Кереку өңірінің әкімшілік – аумақтық құрылымының 
жалпы тарихы. – Павлодар, 2008. – 288 б.

Павлодар облысының хронографы 19382008 = Хронограф Павло
дарской области 19382008 / бас. Ред. Қ.А. Нұрпейісов; жауапты құраст.  
В.Д. Болтина; ауд: Ә.Б. Баянова, Х.Д. Дәулетбаева. – Павлодар: ЭКО, 2008. –  
544 б.

Жаманбалинов М. Әйгілі аудан – Ертісім / техредактор А. Бәделхан. – 
Павлодар: ЭКО, 1998. – 1 т. – 396 б.; 2003. – 2 т. – 356 б.

Жұматов Ғ. Мәшһүр тағлымы: елге танылған есімдер. – Павлодар: 
ЭКО, 2008. – 293 б.

Қалымқұлов Р. Кереку: Ертіс – Кереку өңірінің әкімшілікаумақтық 
құрылымының жалпы тарихы және елді мекен атаулары (XVIIIXXI ғғ.). – 
Павлодар: ЭКО, 2008. – 284 б.

Павлодар мүсіндемесі = Скульптура Павлодара = Sculpture of Pavlodar 
/ Павлодар облысының мәдениет басқармасы; Павлодар облыстық көркем
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28 б.
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Р. Сейсенбаев. – Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2009. – 368 б.

Павлодар облысында 2012 жылы аталып өтілетін және еске алына
тын күндер = Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на  
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атындағы облыстық біріккен әмбебап ғылыми кітапхана; құраст.:  
А.А. Жилкибекова, С.Т. Оспанова; ред. М.Ә. Жиенбаева. – Павлодар, 2011. –  
213 б.

Павлодар облысының демографиялық жылнамалығы: статистикалық 
жинақ. 20062010 = Демографический ежегодник Павлодарской области: 
статистический сборник / ред. Д.Ш. Сұлтанова; ҚР Статистика агенттігі; 
Павлодар обл. статистика департаменті. – Павлодар, 2011. – 104 б.

Павлодар облысының металлургия кешені = Металлургический комп
лекс Павлодарской области / ҚР статистика агенттігі; Павлодар облысының 
статистика басқармасы. – Павлодар, 2011. – 16 б.

Павлодар облысының өнеркәсібі: статистикалық жинақ. 20062010= 
Промышленность Павлодарской области: статистический сборник / ҚР 
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Статистика жөніндегі агенттігі; ред. Д.Ш. Сұлтанова. – Павлодар, 2011. – 
80 б.

Павлодар облысының өңірлері 2010: статистикалық жинақ = Регионы 
Павлодарской области: статистический сборник / ҚР Статистика жөніндегі 
агенттігі; ред. Д.Ш. Сұлтанова. – Павлодар, 2011. – 141 б.

Павлодар облысының халқы = Население Павлодарской области / Пав
лодар обл. статистика басқармасы. – Павлодар, 2011. – 16 б.

Павлодар облысының шағын кәсіпорындары: статистикалық жинақ. 
20062010 = Малые предриятия Павлодарской области: статистический 
сборник / ҚР Статистика жөніндегі агенттігі; ред. Д.Ш. Сұлтанова. – Пав
лодар, 2011. – 58 б.

Тәуелсіздік тұғыры: жас қаламгерлер жинағы. – Астана: Фолиант, 
2012. – 224 б. 
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Бықай Ф. Ақсу атты қала бар: [Павлодар облысының Ақсу қаласы] // 
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тікэкономикалық дамуы: (Павлодар облысы Статистика департа мен тімен 
2012 жылдың қаңтармаусымдағы облыстың әлеуметтікэконо микалық 
дамуының қорытындылары жасалды) // Регион. kz. – 2012. – № 31. –  
1617 б. 

18 ҚАҢТАР   АҚСУ ФЕРРОҚОРЫТПА ЗАУЫТЫ 
    Іске қосылғанына 45 жыл (1968)

Ақсу қаласындағы өнеркәсіп саласының мақтанышы – Ақсу ферро
қорытпа зауытында 1968 жылы алғашқы ферроқорытпа өнімі алынды. 
Ақсу ферроқорытпа зауытында негізінен хром, марганец, металл түрлері 
өндіріледі. Зауытта хромит кенінен металлур гия, химия, отқа төзімді 
заттар өнеркәсібіне аса қажетті шикізат асыл құрыш өндіруге пайдала
нылатын хром қорытпалары алынады. Бұл хромит коспалары сан алуан 
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химиялық препараттарды, химия реакцияларынын катализаторларын 
алуға, тігін, былғары, шыны өнеркәсібінде кеңінен пайдаланылады.  
Зауыт өнімдерінің 60%і Еуропа және Азия елдеріне жөнелтіледі. Жыл 
сайын 100 млн. АҚШ доллары көлемінде пайда береді. Зауыт жаңа тех
нологиялық жабдықтармен жарақтандырылған. Өндіріс орнында 7 мың 
дай адам еңбек етуде.

Қазақстан үкіметінің 1994 жылғы қарашадағы кәсіпорындарды шетел 
фирмаларына белгілі мерзімге басқаруға беру туралы шешіміне сай 
«А.Ф.З.» АҚ басқару «Джапан хром корпорейшн» компаниясына тапсы
рылды. Бұл компания зауыт акциясының 55%тен астамына ие. «Қазхром» 
трансұлттық компаниясы» АҚ филиалы болып есептелетін. 

Ақсу ферроқорытпа зауыты – қазір нарықтық экономикаға бейімдел
ген кәсіпорны. Ақсу ферроқорытпа зауыты халықаралық деңгейде 
бағаланатын өнімдердің шығарылуын жыл сайын арттырып келеді. 
Жылына 1, 2 миллион тонна ферроқорытпа өндіретін зауыт біздің елімізде 
ғана емес, әлемдік металлургия рыногындағы алып кәсіпорындарының 
бірінен саналады. 2010 жылы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 
бағытында Ақсу ферроқорытпа зауытында қосымша шикізат пен энер
гия қорын пайдалану арқылы республика көлемінде алғашқы агломерат 
цехы іске қосылды. Оның қуаттылығы – жылына 350 мың тонна агломерат 
шығарады. Өндіріс ошағында 4 негізгі цех және 26 пеш жұмыс істейді. 

1994 жылы Осы жылдың наурыз айында Халықаралық маркетингтік 
институты зауытқа шығарған өнім сапасының жетістігі үшін халықаралық 
гауһар жұлдызын табыс етті. 2001 жылдың қыркүйегі – халықаралық 
беделді ұйымдарының бірі – TUV CERT фирмасының сапа менеджмент 
жүйесінің сертификатты аудиті, аудит қорытындылары бойынша ИСО 
90012000 талаптары мен СМЖға сәйкес сертификат берілді. 2003 жылдың 
сәуірі – фирмасының қоршаған ортаны қорғау басқарма жүйесінің серти
фикатты аудиті, қорытындылар бойынша ИСО 140011996 талаптары мен 
ҚОҚЖға сәйкес сертификат берілді. 2003 жылдың қарашасы – 1 орын 
және металлургиялық өнеркәсіп пен өндіріс салаларының кәсіпорындары 
арасындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйақысын алу 
конкурсының лауреат дипломы және т.б. иегері.

Әдебиеттер:
Ақсу ферроқорытпа зауыты // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия / Бас 

ред. Ә. Нысанбаев. 10 т. – Алматы, 1998. – 1 т. – 208 б.
Біздің мақтанышымыз – Ақсу ферроқорытпа зауыты // Ақсудың ақ 

жолы. – Павлодар, 2006. – 6075 б.
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* * *
Бықай Ф. …зауыттың туға күні аталды: [Ақсу ферроқорытпа зауыты] 

// Егемен Қазақстан. – 2006. – 31 қантар. – 1 б.
Жайықбаев Н. Алғашқы өнім алынғанға – 40 жыл: [Ақсу ферроқорытпа 

зауыты өзінің 40 жылдығын атап өтті] // Сарыарқа самалы. – 2008. –  
22 қаңтар. – 1 б.

Жайықбаев Н. Қалдықты қайта өңдеу: [Ақсу ферроқорытпа зауы
тында индустриялықинновациялық даму бағдарламасы бойынша өндіріс 
қалдықтарын қайта өңдеуге негізделген жаңа цехтар ашылды] // Сарыарқа 
самалы. – 2011. – 16 шілде. – 1, 2 б.

Бықай Ф. Қалдықтар кәдеге жаратылмақ: Павлодар облысына арнайы 
іссапармен келген кореялық кәсіпкерлер екі елге тиімді жобаларын бірге 
ала келіпті] // Егемен Қазақстан. – 2011. – 16 қыркүйек. – 3 б.

Мақтанышқа айналған екі алып кәсіпорын: [Ақсу қаласындағы 
Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы және Ақсу ферроқорытпа 
зауыты туралы] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 15 қараша. – 4 б.

Ақсу қаласы – тәуелсіздік жылдарында: [Мақалалар топтамасы] // 
Сарыарқа самалы. – 2011. – 17 қараша. – 45 б.

Бықай Ф. № 28 пеш іске қосылды: [Ақсу ферроқорытпа зауыты] // 
Егемен Қазақстан. – 2012. – 16 наурыз. – 5 б.

14 АҚПАН    АҚТОҒАЙ АУДАНЫ
     Құрылғанына 75 жыл (1938)

Ақтоғай ауданы Павлодар облысының солтүстікбатысындағы әкім
шілік бөлігі. Жер аумағы 9,8 мың км. Тұрғыны 14,6 мың адам (2012). 
Орталығы Ақтоғай ауылы. Аудан Ертіс өзенінің батыс жағалауын алып 
жатқан дала белдемінде орналасқан. Кен байлықтарынан ас тұзы, құм, саз 
балшық өндіріледі. 

Ауданның шығыс жағымен Ертіс өзені, батыс жағында Шідерті, Өлеңті 
өзендерінің төменгі ағыстары өтеді. Аудан аумағында егін шаруашылығы 
мен мал шаруашылығы жақсы дамыған. Аудан аумағынан Макинск –  
Ақсу – Ақтоғай, Омбы – Павлодар – Семей автомобиль жолы өтеді.

1907 жылы егінді жерлерді қоныс аударған шаруалардың игере 
бастағанына байланысты Ақтоғай ауданы пайда болды. Ауданның 
әкімшіліктерриториялық бөліну тарихы 1938 жылға қарайды. Осы жылы 
Павлодар облысында Куйбышев ауданы құрылған. Оның территориясы 
1963 жылы жаңа құрылған Краснокутск ауданына кірді. Аудан террито
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риясында 13 ауылдық округ бар: Ақтоғай, Әуелбек, Барлыбай, Жалаулы, 
Жолболды, Қараоба, Қоғалы, Қожамжар, Мүткенов, Приреченский, Раз
умовский, Харьковский, Шолақсор. 

Аудан ауылшаруашылық бағытында жұмыс істейді. Сүт және етсүтті 
мал шаруашылығы, дән шаруашылығы бар. Шемішке өсіріледі. Ұсақ қой 
тері шикізаты өндіріледі. Ауданда жылданжылға ауыл шаруашылығы 
қарқынды дамуда.

2008 жылы Ақтоғай ауылында 520 орынға арналған жалпы білім 
беретін 1 білім беру нысаны салынды. Білім беру жүйесінде 37 мекеме 
бар, 2 балабақша, жалпы білім беру мектептеріндегі 22 миниорталықтар,  
30 жалпы білім беру мектеп, 3 қосымша білім беру мекемелер, түзету 
кабинеті. 2011 жылы 25 орынды 2 миниорталық Шұға және Қарақоға 
ауылдарында ашылды. Ауданда спортшыларға арналған 210 спорттық 
құрылыстар бар: 157 түрлі спорттық алаңдар, 15 футбол алаңы, 16 атқы
штық тирлер, 22 спорттық зал. Ақтоғай ауылында хоккей корты бар. 
Қазіргі таңда спорт нысандар саны 206ға жетті. Ауданда денсаулық сақтау 
жүйесінде 34 емдікпрофилактикалық мекемелері бар: аудандық аурухана, 
туберкулезге қарсы аурухана, 5 дәрігерлік амбулатория, 1 фельдшерлік 
пункт, 26 дәрігерлік пункт. Сондайақ 1 жеке дәріхана бар.

Ауданда 46 мәдени мекеме бар, 1 аудандық Мәдениет үйі, 5 ауылдық 
мәдениет үйі: Қожамжар, Андрияновка, Шолақсор, Мүткенов, Қараоба, 
16 ауылдық клуб және 1 жылжымалы автоклуб, орталықтандырылған 
кітапхана жүйесі бар. 

«Ауызсу» бағдарламасы бойынша 14 ауылды кешенді блок модульдер 
салынды. 2010 жылдан бастап аудан орталығында орталықтандырылған 
су жүйесінің құрылысы басталды. 2010 жылдың қараша айынан бастап 
Ақтоғай ауданының әкімі болып Жұмагелді Оралбекұлы Қожанов 
тағайындалды.

Ауданда шағын және орта бизнестің дамуына қолдау көрсетілуде.  
2011 жылы 37 жаңа кәсіпорын ашылды, соның ішінде: кеспе тас, плас
тикалық терезе, жиһаз жасау, жөндеу цехтары, шаштараздар және тағы 
басқа күнделікті тұрмысқа қажет қызмет көрсету орындары ашылуда.

Әдебиеттер:
Бижан Ж. Ардақты елім – Ақтоғай / С.Мағзұмов; пікір жазғандар  

У. Мақұл, А. Гүлдана, Ғ. Жұматов. – Павлодар, 2003. – 262 б.
Қоңыр Т. «Шұға» әңгімелері. Жат жерде жүріп жасқанбай. – Павлодар, 

2004. – 54 б.
Жаманбалинов М. Әйгілі аудан – Ертісім / тех. редактор А. Бәделхан. –  

Павлодар. – 1998. – Т. 1. – 396 б.; 2003. – Т. 2. – 356 б. 
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Мундуинов Е. Ақтоғай – алтын бесік / құраст. Ш.Ж. Садуақасов ж. б. –  
Павлодар, 2008. – 496 б.

Мундуинов Е. Өзгерген өңір – Ақтоғай. – Павлодар, 2012. – 236 б.

* * *
Әлеуметтік жағдайды әлсіретпей, жақсарта түсу парызымыз: (Ақто ғай 

ауданының әкімі М. Көбеновпен сұхбат / әңг. Н. Жайықбаев // Сарыарқа 
самалы. – 2009. – 14 мамыр. – 4 б.

Тастемханов Ө. Ақтоғайлықтар мақтанышына айналды: [Ақтоғай  
дағы мақтанышқа айналған жаңадан салынған дене шынықтырусауық
тыру кешені жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 28 мамыр. – 5 б.

Мундуинов Е. Достық пен бірлік мекені: [Павлодар облысындағы 
көпұлтты мекен Ақтоғай ауданының тыныстіршілігі жайлы] // Егемен 
Қазақстан. – 2009. – 11 қараша. – 7 б.
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2011. – 9 маусым. – 45 б.



35
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Амантай Ж. Талапкер ақындар бас қосты: [Ақтоғай ауданында «Жас 
дәурен» атты облыстық ақындар айтысы болып өтті] // Сарыарқа самалы. –  
2011. – 8 қараша. – 3 б.

Бықай Ф. Бірлігі жарасқан ауыл бар // Егемен Қазақстан. – 2012. –  
28 сәуір. – 14 б. 

Қабдуахит Ә. Майданда шыңдалған жан: [Павлодар облысындағы 
Ақтоғай ауданының Қожамжар ауылыны тумасы Имәт Сөнтайұлы жайлы] 
// Сарыарқа самалы. – 2012. – 8 мамыр. – 6 б.

Ақтоғай спортшыларының жетістігі // Сарыарқа самалы. – 2012. –  
7 маусым. – 20 б.

16 АҚПАН    СЕРІКБАЙ МҮТКЕНОВ
     Туғанына 100 жыл (19131944)

Кеңес Одағының батыры. 1913 жылы Павлодар облысы Краснокутск 
(қ. Ақтоғай) ауданында туған. Орта мектептен кейін Павлодар педагогика 
училищесін сырттай оқып, Жамбыл, Ленин, Кеңес колхоз мектептерінде 
қызмет етті.

1942 жылы қаңтарда Қызыл Әскер қатарына шақырылып, кіші 
командирлер дайындайтын мектепке жіберілді. Аға сержант Мүткенов 
136атқыштар дивизиясына қарасты 342атқыштар полкіндегі 45мм 
зеңбіректер батареясында командир болды.

Украинаны азат ету жолындағы шайқастарда ерлікпен қаза болды. 
Кеңес Одағының батыры атағы 1944 жылы 9 ақпанда берілді.
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Қазақстан өзінің батыр ұлын мақтан етіп, есімін қастерлейді.  
С. Мүткенов мүсіні 1965 жылы Ақтоғай ауданының Мүткенов ауылында 
орнатылған. Ол оқыған мектепке және көшелердің біріне оның есімі 
берілген. 

Әдебиеттер:
Мүткенов Серкібай // Совет Одағының қазақстандық батырлары. 2 т. – 

Алматы, 1969. – 2 т. – 8990 б.
Мүткенов Серкібай // ҚСЭ. 12 т. – Алматы, 1976. – 8 т. – 239 б.
Қазақстандық Совет Одағының батырлары: [Мүткенов Серкібай] // 

Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия. 4 т. – Алматы, 1984. – 1 т. – 256 б.
Мүткенов Серкібай // Боздақтар. 3 т. – Алматы, 1994. – 1 т. – 219 б.
Қазақстандық Кеңес Одағының батырлары: [Мүткенов Серкібай] // 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 10 т. – Алматы, 2003. – 5 т. – 340 б.
Серікбай Мүткенов // Жұматов Ғ. Жеңіс жалауын желбіреткен. – Пав

лодар, 2005. – 89 б. 
Мүткенов Серкібай // Жеңісіміздің жұлдыздары. 19411945 / Кеңес 

Одағының батырлары және үш дәрежелік даңқ орденінің толық кава
лерлері – Павлодарлықтар = Звезды нашей Победы. 19411945 / Герои 
Советского Союза и Кавалеры ордена Славы трех степенейПавлодарцы: 
Библиографиялық көрсеткіш – Библиографический указатель. – Павло 
дар, 2010. – 24 б.

* * *
Арықов Қ. Сенің жарқын есімің… // Сарыарқа самалы. – 1999. –  

13 ақпан. – 8 б.
Уәлиев Д. Батыр ағаны еске аламын // Сарыарқа самалы. – 2001. –  

17 сәуір. – 4 б.
Уәлиев Д. Есімін ардақ тұтамын: [Кеңес Одағының Батыры С. Мүт

кеновтің туғанына – 90 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 28 тамыз. – 6 б.
Тастемханов Ө. Отызында орда бұзған Серікбай батыр: [Кеңес 

Одағының Батыры Серікбай Мүткеновтың 90 жылдығына арналған батыр 
атындағы ауылда салтанатты жиын болды] // Сарыарқа самалы. – 2003. –  
9 қазан. – 1, 3 б.

Аймағанбетов А. Ер есімі ел есінде (Павлодарда Кеңес Одағының 
Батыры Серікбай Мүткенов атындағы жарыс өтті) // Сарыарқа самалы. – 
2006. – 14 қантар. – («Гол Плюс» – газет қосымшасы).

Жүнісов Қ. Жол үстіндегі ой: [Кеңес Одағының Батыры Серікбай 
Мүткенов ауылында болған жиналыс туралы ой] // Сарыарқа самалы. – 
2008. – 20 желтоқсан. – 10 б.
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22 АҚПАН   ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОМИНОВ
    Туғанына 60 жыл (1953)

Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Жур
налистер одағының сыйлығының лауреаты. 1953 жылы Новосібір облысы 
Купино ауданында туған. 1970 жылы Березов орта мекетебін бітіріп, мек
тептен кейін Железин аудандық «Ленинское знамя» газет редакциясында, 
2 жыл ауылшаруашылық бөлімінің корреспонденті қызметін атқарып, 
облыспен, атақты облыс адамдарымен танысуда болды. Корреспондент 
қызметін атқара Қазақстан Журналистер одағының сыйлық лауреатының 
иегері болды. 

1972 жылы ҚазМУдің журналистика факультетіне оқуға түсіп,  
1977 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетін «жур
налистика» мамандығы бойынша тәмәмдайды. 

Университеттен кейін үлестіру бойынша еңбек жолын Павлодар 
облыстық «Звезда Прииртышья» газетіне келіп, 8 жыл ауылшаруашылық 
бөлімінде тілші, кейін редактор орынбасары, 19882011 жылдың сәуір 
айына дейін осы басылымның редакторы болып жұмыс істеді. 

Ю. Поминов «Простор» журналының тұрақты авторы ретінде де 
республикаға танымал. Журнал беттерінде жазушының ауыл, ауыл адам
дары туралы мақалалары, очерктері жарияланып отыруда.

Юрий Поминов – Қазақстан Журналистер одағының Павлодар 
облыстық ұйымының төрағасы, Қазақстан халықтар Кіші және Үлкен 
Ассамблеясының мүшесі, ономастикалық комиссияның және тәртіптік 
кеңесінің мүшесі, «Нива» (Астана қ.) Қазақстандық әдебикөркем және 
қоғамдықсаяси журналының редакция кеңесінің мүшесі, Қазақстан жур
налистер Конгрессінің атқару комитет мүшесі, Павлодар облыстық Халық 
депутаттар одағына депутат болып сайланған.

Қазақстан халықтар Ассамблеясының 5ші сессиясында (1999) ҚР 
халықтары мәдениетінің дамуы және ұлтаралық ынтымақтастық пен 
халықтар достығын нығайтуда үлесі үшін Құрмет Грамотасы берілді 
Қазақстан Республикасының екі Құрмет грамотасымен, мерейтойлық 
медальдармен, «За заслуги перед Павлодарской областью» белгімен 
марапатталды. Қазақстан журналистер одағының сыйлығының (1980 ж.,  
2000 ж., 2003 ж.), «Казахстанская литература – 2000» конкурсының,  
Г.И. Толмачев атындағы сыйлығының («Лучший редактор среди русскоя
зычных газет Казахстана», 2009 жыл) лауреаты. Инновациялық Еуразиялық 
университетінің (Павлодар қаласы) доценті. Қазақстан Республикасының 
Құрметті журналисі.

2001 жылы «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 10 жыл» 
медалімен, Ресей журналистер Одағының Новосібір облыстық ұйымымен 
«За заслуги перед отечественной журналистикой» үшінші және екінші 
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дәрежелі орденімен марапатталған. 2010 жылы өңірдің әлеуметтік
мәдениетінің дамуына үлес қосқан үшін, журналистика саласында ұзақ 
жылдар еңбек еткені үшін Павлодар облысы әкімінің Құрмет грамотасы
мен марапатталған. 

Әдебиеттер:
Поминов Ю. Өмір толғаныстары: Шығармалар / Ауд. Х. Мағзұмов // 

Сарыарқа самалы. – 1999. – 16 қыркүйек. – 4 б.
Поминов Ю. Табандылық танытып: [Еңселі басшы, мемлекет және 

қоғам қайраткері, талантты ақын, публицист Борис Исаев жайлы] // 
Сарыарқа самалы. – 2012. – 7 маусым. – 7 б.

* * *
Мұратов Б. Жаңа кітаптың тұсаукесері: [С. Торайғыров атындағы 

облыстық кітапханада Юрий Поминовтың «Хроника смутного времени» 
кітабының тұсаукесері болды] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 7 қараша. – 5 б.

13 НАУРЫЗ  ЗЕЙНЕКЕН ҚАБДУАЛИҰЛЫ ҚАБДУӘЛИЕВ
   Туғанына 90 жыл (1923)

Құрылысшы, архитектор, Павлодар қ. Құрметті азаматы. 1923 жылы 
Қарағанды облысы Қазыбек би ауданында туған. Ашаршылық жылдары 
Қабдуәлиевтер отбасы туған жерін ауыстырып, Кемеров облысының Коль
чугино қаласына (ЛенинскКузнецк) көшіп келеді. Атасы мен әкесі шах
тада жұмыс істеді. Сол жерде інісі мен мен әлі қартаймаған әжесі қайтыс 
болады. 1935 жылы Қабдуәлиевтар отбасы Қазақстанға оралып, Екібастұз 
қаласы жанындағы Ақкөл ауылына қоныстанады.

Соғыстан кейін Зейнекен Қабдуәлиұлы Қиыр Шығыста жапондық
тармен болған ұрыстарға қатысып, Харбин, Солтүстік Корея және астанасы 
Пхеньян қалаларын азат етуге қатысады. 1946 жылы желтоқсанда үйіне 
оралады. 

Еңбек жолын Павлодар облысындағы «Ақкөл» совхозында есеп
шіліктен бастаған ол, бас бухгалтерлер даярлайтын бір жылдық мектепті 
оқыпбітіреді. Куйбышев ауданы сол кездегі «Екібастұз» совхозының бас 
бухгалтері қызметін атқарады. 

1952 жылы Павлодар облыстық партия комитетінің нұсқаушысы 
қызметіне тағайындалғаннан кейін облыстық партия комитетінің құрылыс 
бөлімінің меңгерушісі болып қызмет етеді. Партия жұмысындағы 
жиырма жыл ол үшін нағыз өмір мектебіне айналды. 1962 жылы құрылыс 
техникумының кешкі бөлімін бітірді. Сондайақ, сырттай оқи отырып 
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индус триалды институты аяқтайды. Павлодардың құрылыс кәсіпорын
дарындарында жұмыс істеді, кешкі құрылыс техникумында оқып, архи
тектор мамандығын алды.

«Главпавлодарстрой» үлкен құрылыстық құрылымда 15 жылға жуық 
еңбек етті. 1970 жылы Павлодар облысы құрылыс және архитектура 
жұмыстары бойынша бөлімді басқарды. 

Қызметінің өрісі кең: Павлодар, Ақсу, Екібастұз қалаларында ондаған 
тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың бой көтеруіне өз үлесін мол 
қосты. 

1993 жылы Зейнекен Қабдуәлиұлына «Павлодар қаласының құрметті 
азаматы» атағы берілді. «Отан соғысы», «Құрмет Белгісі» ордендерімен, 
«Еңбектегі ерлігі үшін», «Жапонияны жеңгені үшін», «Тың жерлерді 
игергені үшін», «Жеңістің 30 жылдығы», «Жеңістің 40 жылдығы», «Жеңіс
тің 50 жылдығы», «В.И. Лениннің туғанына 100 жыл», «Г.К. Жуков» 
медальдерімен наградталды. Сондайақ, КСРО халық шаруашылығы 
жетістіктері көрмесінің екі күміс және бір қола медалін кеудесіне тақты. 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен марапатталған.

Әдебиеттер: 
Қабдуалиев З. Еліне сыйлы еді Ераға: [Қоғам қайраткері, соғыс 

ардагері, екі рет Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері Ермұхамбет Айдарғалиев 
туралы] / Қ. Шәкәрімов // Сарыарқа самалы. – 2002. – 20 қыркүйек. – 11 б.

* * * 
Рүстемов Ө. Қалаға еңбегі сіңген құрылысшы: [«Павлодар қаласының 

құрметті азаматы», еңбегі сіңген құрылысшы Зейнекен Қабдуалиев туралы] 
// Сарыарқа самалы. – 2003. – 13 наурыз. – 5 б.

15 НАУРЫЗ  МҰХТАРХАН СӘДУАҚАСҰЛЫ МАНАПОВ
   Туғанына 70 жыл (1943) 

Актер, ҚР еңбек сіңірген әртісі, ҚР Театр қайраткерлері одағының 
мүшесі, Арқалық қаласының Құрметті азаматы. 1943 жылы Шығыс 
Қазақстан облысы Күршім ауданы Сарыөлең ауылында туған. Москва 
қаласында 1972 жылы профессорлар Гдаков пен Смирновтың жетекшілі
гімен М. Щепкин атындағы Мәскеу жоғары театр училищесін бітірген.  
1958 жылдан кеңшарда жұмысшы, жүргізуші, өнер жолын 19721988 жж. 
Торғай облыстық музыкалықдрама театрынан бастады. 19881990 жж. 
Жезқазған музыкалықдрама театрында, 1990 жылдан бастап Ж. Айма
уытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрында,  
2005 жылдан бастап осы театрдың директоры.
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М.С. Манапов үш театрдың сахнасында 100 рөлді сомдаған. Олардың 
ішінде (Қобыланды – «Қобыланды», комиссар Позднешев – «Между 
ливнями», Мұрат – «Қызым саған айтам», Назар Дума – «Свадьба  
в Малиновке», т.б.) ойнады. «Қозы КөрпешБаян сұлу», «Сильва», «Қыз 
Жібек», «Күзеуде», «АйманШолпан», «Абылайханның ақырғы күндері» 
спектаклдерінде ойнаған.

«Абылайханның ақырғы күндері» спектаклінде Абылайханды сах
налады. Ерекше диалог мен сөз өнерінің өрнегін терген бұл қойылымда  
М. Манапов Абылайхан рөлін сомдап, көрермендерге өткен ғасырдан 
бүгінге келіп жатқан өмірдің шындығын, ескертпесін жеткізе білді. 
Көрерменді де таңдап қана тыңдататын ойлы, мағыналы диалогқа 
кұрылған «Абылайханның ақырғы күндері» театрдың соңғы жылдары 
табысқа жеткен койылымы деп саналады. 1991 жылы реж. С. Таукелованың 
«Батыр Баян» фильмінде Қабанбай батыр рөлін сомдады. 

Стамбул театрының (Турция) сахнасында, Мәскеу, Омбы, Ленинград, 
Тбилиси, Бішкек қалаларында және Қазақстанның барлық облыстарында 
гастрольде болды. 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапатталған 
(1975). М. Манапов есімі Қазақ КСРінің Құрмет кітабына енген (1976). 

Әдебиеттер:
Манапов М. Өнер жолы жалғаса береді // Сарыарқа самалы. – 1998. –  

10 наурыз.– 45 б.

* * *
Құрманғалиұлы М. Бір қойылымнан кейінгі толғаныс // Сарыарқа 

самалы. – 1998. – 21 сәуір. – 5 б.
Бықай Ф. Өсиетті ғүмыры бүгінгімен үндескен // Сарыарқа сама лы. – 

1998. – 10 қазан. – 5 б.
«Өнеріңді бағалайтын елің болсын…» // Сарыарқа самалы. – 1999. –  

29 маусым. – 45 б. 
«Ғашық бола білу де бақыт…» // Сарыарқа самалы. – 2003. – 27 на урыз. –  

15 б.

18 НАУРЫЗ            ОБЛЫСТЫҚ РАДИО
             Эфирге шыққанына 75 жыл (1938)

Павлодар облысы бойынша радионың негізгі жұмысы 1938 жылы 
басталған. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының каулысы бой
ынша Павло дар облысы болып 1938 жылдың 15 қаңтарында ресми түрде 
құрылғаннан кейін Қазақ республикалық комитетінің бұйрығымен 
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Пав лодар облыстық радиокомитеті құрылады. Оның штатында он бір 
адам болған: машинист ка, есепші, үй сыпырушы, ат күтуші және алты 
шығармашылық топ болған. Хабарды музыкамен тікелей эфирде пианистка 
көркемдеген. Радионың алғашқы қызметкерлері Қазақ радиокомитетінің 
Павлодар облысы бойынша уәкілі Ғабдолла Мұратов, оның орынбасары 
Павел Боярский, диктор Дәрі Асановтар қызметке алынады. Павлодар 
облыстық радиосының алғаш әуе толқынына шыққан күні 18 наурыз.

Колхоз, совхоз және басқа да ауылды – мекендерде радиотораптар 
жұмыс істеген. Олар байланыс меншігіндегі 1668 тарату нүктелеріне және 
басқа ұйымдардың 598 нүктелеріне қызмет көрсеткен. Қоғамдық және 
жеке пайдаланудағы 300 лампалы радиоқабылдағыштар тіркелген. Бұдан 
кейінгі үш жылда Павлодарда қуаттылығы 1000 ваттық жаңа радиоторабы 
салынды.

Ол алаңы 200 шаршы метрлік екі шағын үйде орналасты. Құрамына 
аппарат бөлмесі, энергобаза, студия (ол жергілікті радиохабарларының 
редакциясы да болған) енді. Студияда екі микрофон орнатылып, микрофон 
мен адаптерді іске қосатын пульт болатын. Ал дыбысты шығаратын жабдық 
ретінде патефон пайдаланылған.

1965 жылдардан кейін бір сағаттық эфир алып, арнайы хабарлар дай
ындай бастады. 19701980 жж. радионың өрлеу кезеңі басталды. Таңертең 
бір, кешке бір сағаттық эфир уақытын алып, штат ауқымын кеңейтіп қазақ, 
орыс тілдерінде тақырыптық бағдарламамен шығып отырған.

Радионың бас редакторы болғандар: Виктор Животов, Ермаков 
атындағы сыйлықтың лауреаттары Кузьма Тюрин, Валерий Хижняк, 
Лидия Петрова ал қазақ бөлімдерін басқарған Айтбай Мұздыбаев, Рахат 
Балтабаев, Ғалия Балтабай, Социал Айтенов.

Облыстық радио 1938 жылдан бастап 1965 жылға дейін радиокомитет 
болып жұмыс істеді. Ал 1965 жылы телевидение ашылып радиомен бірікті. 
Осы жылдардан бастап жергілікті жаңа тарихы бар радио бастау алды 
деуге болады. Аздаған өзгерістері бар қазіргі радионың құрылымы осылай 
қалыптасады. Ал 50ші жылдардың соңында Ертістің Павлодар өңірінде 
ра диофикация кеңінен қанат жая бастады.

Бұл облыстың толық жаңару және қайта түлеу кезеңі болатын. Павло
дар радиосының бағдарламаларында соңғы 78 жылда ауқымды циклдар 
пайда болды.

Әдебиеттер:
Балтабай Ғ.Қ. Тұғыры биік тұлғалар. – Павлодар: ЭКО, 2006. – 360 б.
Балтабай Ғ.Қ. Павлодар облыстық радиосына 70 жыл: әрбір үйге радио 

қажет = 70 лет областному радио: в каждом доме радио. – Павлодар: ЭКО, 
2008. – 311 б.
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* * *
Сағымбекова А. «Павлодардан сөйлеп тұрмыз»: [облыстық радионың 

дикторы У.У. Сержанова туралы] // Сарыарқа самалы. – 1998. – 16 шілде. –  
7 б.

Молдайып С. Қамтитын тақырыптары ауқымды: [журналист Ғалия 
Балтабай туралы] // Сарыарқа самалы. – 2002. – 28 маусым. – 5 б.

Балтабай Ғ. Павлодар радиосы таралымы ұлғайды // Сарыарқа сама  
лы. – 2005.– 5 ақпан. – 5 б.

Байділова Нағима Мұқарамқызы [Некролог]: [Павлодар облыстық 
теле дидарының жоғары кәсіби дикторы, ардақты ана] // Сарыарқа самалы. –  
2005. – 18 тамыз. – 19 б.

Әйтенов С. Шығармашылық биіктер шақырады: (Павлодар облыстық 
теледидарына – 40 жыл) // Сарыарқа самалы. – 2005. – 15 қараша. – 1 б.

«Біз жаңа белестерді бағындырдық»: [Павлодар облыстық радиосының 
басшысы Ғ. Балтабаймен сұхбат] / әңг. Т. Оразалы // Сарыарқа самалы. – 
2006. – 5 қаңтар. – 6 б.

Әйтенов С. Өміріммен өзектес: [Облыстық радиоға 70 жыл] // Сарыарқа 
самалы. – 2008. – 29 мамыр. – 20 б.

Шодыр Н. Иса ақынға арналды: [Облыстық кітапханада ҚР мәдениет 
қайраткері, Павлодар облысынынң директоры Ғ. Балтабайдың «Иса ақын 
және оның ұрпақтары» атты кітабының тұсаукесері болды] // Сарыарқа 
самалы. – 2008. – 4 қараша. – 4 б. 

Алақанұлы А. Адалдықтан айнымаған…: [Идият Әбдіхалықов –  
60 жаста] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 3 қыркүйек. – 4 б.

Тәуелсіздік шежіресі: [Павлодар облысы бойынша] // Сарыарқа сама
лы. – 2011. – 24 қараша. – 14 б.

Бар байлығым – отбасым, турашылмын, жоқ қасым!: [Қазақстан Рес
публикасының Құрметті журналисі Ғ.Қ. Балтабаймен сұхбат] / әңг. Ф. Әмі
ренов // Сарыарқа самалы. – 2012. – 26 қаңтар. – 14 б.

19 НАУРЫЗ   БЕЙСЕН АХМЕТҰЛЫ АХМЕТОВ
    Туғанына 100 жыл (19131984)

Педагог, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі (1961). 1913 жылы Павло
дар облысы Ақсу қаласында туған. Ауыл мектебінде екі сыныпты бітіріп,  
1926 жылы Павлодарға келіп, алтыншы қазақ бастауыш мектебіне түседі, 
содан неміс жетіжылдық мектебіне бесінші сыныпқа барады. 1933 жылы 
Павлодар педагогикалық училищесін және 19351940 жж. ҚазМУде 
оқыды. 1932 жылдан бастап Ямышев балалар үйінде тәрбиеші, кейін 
Қашыр ауданында математика мұғалімі. Ұлы Отан соғысының ардагері. 
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Соғыс жылдары Ташкент полк мектебін бітірді. 1943 жылы 26 мамырда  
«За боевые заслуги» медалімен марапатталды. 19441948 жж. әскери 
жетекші және Тобылжан орта мектебінің директоры, 19481972 жж. Пав
лодар педагогикалық училищесінің директоры. Ол училищенің оқу
материалдық базасының нығаюы үшін көптеген жұмыстар атқарды. 

Еңбектері бағаланып «Еңбек Қызыл Ту» орденімен мараппаталды. 
«Қазақстанға еңбегі сіңген мұғалім» атағын алды. Қазақстан Республи
касы жоғарғы Кеңесінің «Құрмет грамотасымен» екі рет марапатталып, 
Павлодар қаласының Құрметті азаматы болды.

1991 жылы Павлодар қаласында бір көше Б. Ахметовтың құрметі  
не аталды. 1996 жылы Павлодар педколледжіне Б. Ахметов есімі берілді.  
2012 жылы Павлодар қаласында Б. Ахметов атындағы педагогикалық кол
ледж алаңында Б.Ахметовке арналған ескерткішбюст ашылды.

Әдебиеттер:
Бейсен Ахметұлы Ахметов // Жұмабайқызы Қ. Ұстаздар ұясы. – Пав

лодар, 2001. – 910 б.

* * *
Әбілда Қ. Ұстаз есімін ұлықтаған кеш: [19 наурызда Павлодар педкол

леджінде осы білім шаңырағына ардақтап есімі берілген аптал азамат, 
ұлағатты ұстаз, көргені мен білгені мол басшы Бейсен Ахметовтың кеші 
өтті] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 27 наурыз. – 16 б.

24 НАУРЫЗ    САҒЫНДЫҚ ӨЛМЕСЕКҰЛЫ ЕСІМХАНОВ 
     Туғанына 60 жыл (1953)

Инженерэкономист, экономика ғылымдарының кандидаты, ҚР Пар  
ламенті Сенатының депутаты (19992005 жж.). 1953 жылы Павлодар 
облысының Шарбақты ауданындағы Галкин ауылында туған. Техникалық 
және экономикалық жоғары білімі бар. 1981 жылы Павлодар индустриалды 
институтын инженермеханик мамандығы бойынша, 1995 жылы Қазақ 
басқару академиясының жанындағы нарық институтын аяқтады.

Еңбек жолын 1981 жылы Павлодар қаласындағы «Октябрь» заводының 
инженертехнологы болып бастады. 19831993 жж. Павлодар облысының 
партиякомсомол органдарында, 19931997 жж. «Казкоммерцбанк» ААҚ 
директорының орынбасары, директоры, «Трапко» ААҚ өкілдігінің дирек
торы қызметтерін атқарды.

19971999 жж. қалалық, одан кейін облыстық қаржы басқармасының 
бастығы лауазымдарында қызмет атқарды. 19992005 жж. ҚР Парламенті 
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Сенатының депутаты. 2004 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен «Құр
мет» орденімен наградталған. 

20062007 жж. ҚР Қаржы министрі кеңесшісінің қызметін атқарды. 
20072008 жж. Павлодар облысы соттарының әкімшісі. 20082009 жж. 
Ақтөбе облысы әкімі аппаратының басшысы болды. Облыс қаржы 
басқармасы бастығының орынбасары болып жұмыс істеді.

2012 жылдан облыс әкімінің өкімімен Павлодар облысы жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
бастығы.

Әдебиеттер:
«Президент қызметіме оң бағасын берді»: [ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты С. Есімхановпен сұхбат] / әңг. газет тілшісі // Сарыарқа самалы. –  
2005. – 16 маусым. – 3 б.

Сағындық Есімханов: [ҚР Парламенті сенатының депутаттығына кан
дидат] // Сарыарқа самалы. – 2005. – 13 тамыз. – 2 б.

Әбіш А. Соттар әкімшісі жылды қорытып… (төрағасы тақ ауыстырды): 
[Павлодар облыстық соттар әкімшісі органы бірқатар оң өзгерістерді бастан 
өткеріп үлгерді] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 19 қаңтар. – 3 б.

Тағайындау: (Облыс әкімінің өкімімен С.Ө. Есімханов Павлодар 
облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бас
қармасының бастығы болып тағайындалды) // Сарыарқа самалы. – 2012. –  
16 ақпан. – 1 б.

1 СӘУІР   ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ПРОКУРАТУРАСЫ 
   Кұрылғанына 75 жыл (1938)

Павлодар облысы прокуратурасы – құқық қорғау органы. 1938 жылы 
Павлодар облысы прокуратурасы қызметінің басталуы облыс тың алғаш 
құрылған уақытымен тұспатұс келді. Құрамында 10 аудандық және  
1 қала лық прокуратура бар. Павлодар облысы прокуратурасының тарихы 
терең. Облыстық прокуратура өз аумағында орталық билік және жергілікті 
үкіметтің, заңды мекемелер мен кәсіпорындардың, ұйымдардың, лауа
зымды тұлғалар мен жеке азаматтардың тәртіп бұзушылықтарын, оларды 
туғызатын себептерді уақытында анықтауды қадағалаушы орган ретінде 
құрылды. 

Прокуратура ұйымында Ұлы Отан соғысының ардагерлері В.Н. Вы 
жутович, Н.Р. Шихайлюк, Н.А. Сатышев, Х.Р. Мусенов, П.И. Ташлыков 
жұмыс істеді. Прокуратураның еңбегі сіңген қызметкерлер – Д.Н. Фалеев, 
Ленин орденінің кавалерлері Т.К. Агимбетов, Х.А. Рахимжанов. Ардагер
лер – Л.В. Мельник, Л.М. Косарев, К.С. Шушунов, З.П. Савенко.

Аймақтың алғашқы прокуроры қызметін В. Тимофеев атқарды. Одан 
кейін бұл қызметте 18 прокурор аздыкөпті еңбек етті. Олар – Б. Жиглов 



45

(19391944 жж.), М. Капенов (19441945 жж.), И. Сағитов (19451949 жж.),  
С. Каракулов (19491954 жж.), Ф. Кузьмичев (19541961 жж.), В. Морозов 
(19611968 жж.), Л. Иванов (19681978 жж.), А. Ефимов (19781983 жж.),  
Д. Фалеев (19831989 жж.), М. Дмитриенко (19891993 жж.), Е. Овчинников 
(19931996 жж.), В. Корчагин (19962001 жж.), И. Лескевич (20012002 ж.); 
Ж.К. Асанов (20022003 жж.), М.М. Ахметжанов (2003 ж. шілде айынан – 
2006), Н. Исаев (20062009 жж.).

Павлодар облысының прокуроры 2009 жылдың қарашасынан бастап 
Дастан Шаймерденұлы Сартаев тағайындалды. 

Әдебиеттер:
Сәттібаев Қ. Өнегесі мәңгі ұмытылмайды: [өмірінің қырық жылын 

заң мүддесін облыс деңгейіне қорғауға арнаған Х.Ә. Рахымжанов жайлы 
естелік] // Сарыарқа самалы. – 2007. – 22 наурыз. – 19 б.

Сартаев Д. Сындарлы жылдар: [Павлодар облысы прокуратурасының 
қызметі жайлы] // Заң және заман. – 2010. – № 11. – 2830 б.

Түгелбай Г. Жемқорлықпен күрестің жаңа құжаты қоғам талқысында: 
[«Нұр Отан» ХДП облыстық филиалында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
форум өтті] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 9 қараша. – 3 б.

Сартаев Д. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін сала: [Павлодар 
облысы прокуратурасы қызметінің басталуы жайлы] // Сарыарқа самалы. – 
2010. – 4 желтоқсан. – 6 б.

Сартаев Д. Еңбек құқығының сақшысы: [еңбек құқығы туралы] // Заң 
және заман. – 2011. – № 10. – 1214 б.

Сартаев Д. Мақсат – қоғамды ізгілендіру // Сарыарқа самалы. – 2011. – 
8 желтоқсан. – 3 б.

2 СӘУІР    АНДРЕЙ ОЙРАТҰЛЫ ОРАЗБАЕВ 
    Туғанына 50 жыл (1963)

Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, Ресей суретшілер 
кеңесінің мүшесі. 1963 жылы Павлодар қаласында дүниеге келді. № 4 
Павлодар мектебін бітіріп, Павлодар индустриалды институтына оқуға 
түседі. 1985 жылы құрылыс факультетін бітіріп, инженерқұрылысшы 
мамандығын алды. Омбы қаласында жұмыс істейді. 1986 жылы әскер 
қатарына шақырылып, Чернобыль авариясы жанында болғандықтан 
денсаулығына қатты әсер етті. 

Ол Чернобыль АЭС апатын жоюдағы қатысушысы. Павлодар қала
сындағы Ленпарктегі Чернобыль АЭС апаты құрбандар ескерткіші нің авто
ры. Павлодар индустриалды институтының құрылыс факультетін тәмам  
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даған, 19871988 жж. көркемдеушілер мектебіне қатысты, 19871989 жж.  
В. Тищенко басқарған меншік студияда дәріс алды, 19901991 жж. Омбы 
мемлекеттік педа гогикалық институтының көркемдіксызба факультетінде 
оқыды. 

«Кең дала – 2» көрменің (Павлодар музыкалык колледжі, 1994), жастар М’ 
арт жоба көрменің (Павлодар, 20002010), «Адам және оның шығармашылығы» 
бейнелеу өнерінің республикалық көрме конкурсының катысушысы (Астана, 
2004), халықаралық «Ұшқыш татарин» жобасының қатысушысы (Семей, 
Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер мұражайы, 2006).

Павлодар музыкалық колледжінде (1994), Иртышбизнесбанкте (2000), 
С. Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасында (2001) жеке 
көрмелері өтті. 

1997 жылдан бастап Ресей суретшілер кеңесінің мүшесі. 20042005 жж. ол 
діни рухани семинарларына қатысып Аншумали деген діни есіміне ие 
болды (Алтай, Катунь). Суретшінің шығармашылығының негізі болып табы
латыны символикалық шығармалар. Оның ерекшелігі терең философиялық 
толғануында, сюжеттердің күрделігінде, композициялық ықшамдылығы мен 
түйінділігінде, сызықтарының әсемділігі мен анықтығында. Шығармалары 
монохромдық гаммада орындалып, ішкі экспрессияға толы және ерекше 
түсінуде ұсынылған. Суретшіге әртүрлі фактурадағы коллаждарды жасауына 
аралас техника мен әртүрлі материалдарды қолданғаны әсер етеді. Көрерменге 
қазіргі заманның шығармашылық үрдісін ерекше сезіммен түсінуіне перфор
манстарын өткізуі ынталандырады.

Әдебиеттер:
Андрей Оразбаев // Павлодардың суретшілері = Художники Павло

дара: альбом / құраст. А. Бибина.– Павлодар, 2003. – 8283 б.

18 СӘУІР   АҚСУ ҚАЛАЛЫҚ  
    «АҚЖОЛ – НОВЫЙ ПУТЬ» ГАЗЕТІ 

    Жарыққа шыққанына 75 жыл (1938)

Қазақстан коммунистік партиясының Каганович аудандық комитеті 
бюросының отырысында 1938 жылғы 18 сәуірден «Қазақстан коммунистік 
партия Кагановический аудандық комитенің және аудандық крестьян 
жұмыскерлер кеңесі, қызыл армиялық депутаттар «Сталин жолы» аудандық 
газет ұйымдастыру туралы» сұранысы қарастырылды. Газеттің алғашқы 
нөмірі 1 мамыр күніне орай қазақ тілінде басылып шықты. Газет айына 
5 рет шығып тұрды. Уақытша бас редакторы Валиев (19451960 жж.),  
1941 жылы қыркүйек айында тұрақты редакторы Зкрия Оспанов болды. 
1948 жылы газет 1050 данамен айына 4 рет, ал 1952 жылдың сәуір айынан 
аптасына 2 рет шығарылып отырды. Қ. Абдрахманов, А. Әміров, А.Г. Джу
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лаев газет редакторлары болып жұмыс істеді. Қазақстан коммунистік 
партиясының Павлодар облыстық комитет бюросының отырысында,  
1956 жылғы 12 желтоқсаннан «Каганович ауданының «Сталин жолы» 
(«Путь Сталина») газет атауын «Ленин жолы» («Путь Ильича») атауына 
ауыстырылсын. Қазақ және орыс тілдерінде басып шығару» сұранысы 
қаралды.

Қазақ КСР Жоғары кеңесінің төралқа жарлығына сәйкес 1957 жылғы 
16 тамыздан Каганович ауданы Ермак ауданына өзгертіліп, «Ленин жолы» 
газет редакциясы Қазақстан коммунистік партиясының Ермак аудандық 
комитеті және аудандық жұмысшылар депутат кеңесінің мекемесі болды. 
1962 жылы 1 мамырда Ермак ауданының «Путь Ильича» газеті, Павлодар 
облыстық комитеті және ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және дай
ындамасы бойынша Ермак аумақтықөндірістік совхоз басқармасының 
облыстық атқарушы комитет «Путь Ленина» газет атауына өзгертілді.

1962 жылы 30 мамырда «Путь Ленина» аудандық газеті «Новый путь» ата
уына өзгертіліп, орыс тілінде басылып шығарылды. 1965 жылы 27 наурыздан 
«Новый путь» газеті Қазақстан коммуснистік партия Ермак аудандық комитеті 
және аудандық жұмысшылар депутат кеңесінің мекемесі, кейін 1965 жылдың 
30 қазанынан Қазақстан коммунистік партия Ермак аудандық комитеті және 
аудандық және қалалық жұмысшылар депутат кеңесінің мекемесі, 1971 жылдың 
3 сәуірінен бастап Қазақстан коммунистік партия Ермак аудандық және қалалық 
комитеті, аудандық және қалалық жұмысшылар депутат кеңесінің мекемесі, 
1977 жылдың 7 қазаннан бастап КСРО жаңа Конституциясын қабылдағаннан 
кейін, «Новый путь» аудандық газеті Ермак аудандық комитеті және Қазақстан 
коммунистік партиясының қалалық комитеті, аудандық және қалалық 
жұмысшылар депутат кеңесінің мекемесі болды. «Сталин жолы» редакция 
газеті, «Ленин жолы» («Путь Ильича»), «Путь Ленина» кейін «Новый 
путь» атауларына өзгертіліп, 1963 жылға дейін Павлодар облысы мәдениет 
басқармасы баспа және полиграфия өнеркәсіп бөлімінің құзырында болды. 

1963 жылы «Новый путь» газет редакциясы Павлодар облыстық баспасөз 
бойынша басқармасының, 1972 жылы Павлодар облыстық жұмысшылар 
депутаттар кеңесі баспа, полиграфия және кітап саудасы басқармасының, 
1977 жылдың 7 қазанынан бастап Павлодар облыстық халық депутаттар 
кеңесі баспа, полиграфия және кітап саудасы басқармаларының құзырында 
болды. 19381961 жж. Ермак аудандық «Новый путь» газетінің редакциясы 
Ермак поселкесінде, ал 1961 жылдан бастап Ермак қаласында орналасты. 
1961 жылдан бастап «Новый путь» газетінің редакторы Михаил Михай
лович Сорокин болды. 1983 жылдан бастап «Новый путь» газеті аптасына  
4 рет басылып шығарылды. 

Төрт республикалық конкурс қорытындысы бойынша газет Қазақстан 
Журналистер одағы және Баспасөз бойынша Мемлекеттік комитетінің 
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Құрмет грамотасымен марапатталған. Қоғамдық жұмыстары бойынша 
газет М.И. Ульянов атындағы КСРО Журналистер Одағының дипломы
мен, Қазақ табиғатты қорғау қоғамының екі мәрте Құрмет грамотасымен 
марапатталған. 1985 жылы Ермак аудандық «Новый путь» газеті, Ермак 
қалалық «Новый путь» газетіне өзгертілді. 1991 жылы «Новый путь» 
газеті «Жаңа жол» аталды. 1991 жылы «Ақжол» аты қазақ тілді газет шыға 
бастады. Алайда, ғұмыры ұзаққа бармады. Кейін Ақсу қалалық әкімшілігі 
және Ақсу аудандық әкімішілігінің 1995 жылғы 15 маусымындағы № 289 
қаулысымен «Ақжол» және «Новый путь» газеттерін қайта құрып, «Ақжол
Новый путь» атауына өзгертілді. Газет редакторы болып Қ.Б. Жунусқалиев 
тағайындалған. Ал 1999 жылы газеттің редакторы Сабира Елубайқызы 
Сағынай. 2003 жылы С.Е. Сағынай «Лучшее предприятие, возглавляемое 
женщиной» атты республикалық конкурстың жеңімпазы болып аталды. 
2002 жылы конкурс қорытындысы бойынша газет «Бұқаралық ақпарат 
құралдары» номинациясында екінші орын алды. 

Әдебиеттер:
Ақпарат Павлодар облысы Ақсу мемлекеттік мұрағат бөлімінің қоры

нан алынды. 19551982 жылдардағы «Новый путь» Ермаковский аудандық 
газет редакциясының үнемі сақтау жұмыстары № 1 тізімдеме негізінде. 

* * *
Бұланбаева Б. Басылымға – 20 жыл: [Ақсу қалалық «Ақжол» газетіне 

20 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2012. – 7 ақпан. – 10 б.
Бықай Ф. «Жаңа жол», «Ақжол», «Ақсу жолы»… // Егемен Қазақстан. –  

2012. – 2 маусым. – 8 б.

1 МАМЫР         МЕЙРАМ ХАМИТҰЛЫ ХАМИТОВ 
          Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалымматематик, профессор, физикаматематика ғылымдарының  
докторы. 1938 жылы Павлодар облысы Лебяжі ауданында туған. Қызыл 
қоғам ауылындағы Қызыл Әскер орта мектебінде оқыған. Мектепті бітірі
сімен Алматы ҚазМУдің физикаматематика факультетінде оқыған. Оны 
1961 жылы бітіріп, Республика Жоғары және арнаулы оқу минис трлігінің 
жолдамасымен Қарағанды политехникалық институтының Жоғары 
математика кафедрасына келіп, оқытушы, аға оқытушы, доцент болып,  
1978 жылға дейін осында ұстаз еткен. 

1969 жылы ҚазКСР Ғылым академиясының математика және меха
ника институтына аспирантураға түскен. М. Хамитов кандидаттық дис
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сертацияны 1973 жылы қорғап, сол жылы Кеңес Одағы Жоғары аттеста
ция комиссиясының (ВАК) бекітуімен физикаматематика ғылымдарының 
кандидаты дипломын алды.

Ғалым ұстаз қызметін ғылыммен ұштастыра жүргізді. Ол 1978 
1994 жж. Павлодар индустриалды институтында деканның орынбасары, 
декан, институттың тәрбие жөніндегі проректоры болды. 1994 жылдан бері 
Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерліктехникалық институтының 
физикаматематика кафедрасының меңгерушісі болды. 

Ғалымның 40 астам ғылыми мақалалары жарық көрді. «Ғылым» баспа
сынан «Дифференциалды теңдеулердің кезеңдік шешімдері» атты кітабы 
шықты. Қазақ тілінде жазылған математикадан лабораториялық жұмысқа 
арналған кітабы бар.

М. Хамитов Индустриалды институтында қазақ тілінде оқитын сту
денттер тобын құрып, оларға ана тілінде дәріс беруші алғашқы ғалым 
ұстаздардың бірі. 

Әдебиеттер:
Хамитов Мейрам. Жақсының аты өшпес…: [Қожамжаров Жұмажан 

жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 25 тамыз. – 15 б.

* * *
Баймұратұлы Б. Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы // Сарыарқа 

самалы. – 1998. – 30 сәуір. – 6 б.
Ибадуллин Т. Менің мектебім: (Ғалым, профессор Мейрам Хамитов 

жайлы) // Сарыарқа самалы. – 2006. – 16 наурыз. – 15 б. 

5 МАМЫР   ЕРМҰРАТ НЫҚАТҰЛЫ ТІЛЕГЕНОВ 
    Туғанына 60 жыл (1953)

ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, мәдениет саласының ардагері. 1953 жылы Павлодар облысы 
Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1977 жылы Ермак мәдениағарту 
училищесін мәдениағарту жұмысы мамандығы бойынша, 1994 жылы 
СанктПетербург Гуманитарлық кәсіподақ университетін мәдениағарту 
жұмысы және көркемөнерпаз шығармашылығын ұйымдастыру мамандығы 
бойынша бітірген. Еңбек жолын 1975 жылы бастаған, соның ішінде Кеңес 
армиясы қатарында өз міндетін атқарды.

1978 жылы Ақтоғай ауданы мәдениет үйінің директоры, 1987 жылы 
Қашыр ауданы мәдениет бөлімінің меңгерушісі, 1988 жылы Қашыр 
ауданы аудандық кеңесінің депутаты болып сайланды, 1999 жылы Қашыр 
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ауданы мәдениет және спорт ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі, 2003 
жылы 11 ақпанда Павлодар облысы мәдениет департаментінің «Шаңырақ» 
облыстық халық шығармашылығы мен мәденисауық қызметі орталығы 
МҚКК директоры болып тағайындалды. 

Көп жылғы табысты еңбегі үшін Е. Тілегенов Мәдениет және ақпарат 
министрлігінің «Мәдениет қайраткері» белгісі берілді, Астананың 
10жылдығы құрметіне медальмен марапатталды, Қазақстан Республи
касы тәуелсіздігінің 10жылдығына орай ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 
алғыс хаты берілді, ауыл мәдениетін дамытуға қосқан қомақты үлесі 
үшін Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің алғыс хатымен 
марапатталды, «Ең үздік мәдениет қызметкері» номинациясы бойынша 
республикалық телерадиокорпорациясының дипломымен, Павлодар 
облысының 70жылдығына «Ақтоғайым» авторлық әні үшін Павлодар 
облысы мәдениет басқармысының дипломымен, ҚР Конституциясы күнін 
өткізуге белсене қатысқаны үшін Павлодар облыстық сотының алғыс 
хатымен, Мәдениет Министрлігі және мәдениет департаментінің алғыс 
хаттарымен, дипломдарымен және құрмет грамоталарымен марапатталды. 
2010 жылы Е. Тілегеновке Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері атағы берілді. 2012 жылы көп жылғы адал еңбегі, мемлекеттік 
тілді дамытуға қосқан қомақты жеке үлесі және еліміздің өскелең ұрпағын 
тәрбиелеуге бағытталған белсенді өмірлік ұстанымы үшін Павлодар 
облысы әкімінің Алғыс хатымен марапатталды. 

«Өнер әлемі» журналына мақала мен әндері шықты, «Қазақстан», 
«Мәңгілік алау», «Анашым», «Туған жер», «Әке ақылы», «Келешегім», 
«Ақтоғай вальсі», «Әкеме» тағы көптеген әндердің авторы және компози
торы. 

Әдебиеттер:
Мәдени мұра – өркениет өзегі: (Ермұрат Нықатұлы Тілегенов жайлы) 

// Жұматов Ғ. Мәшһүр тағлымы: елге танылған есімдер. – Павлодар,  
2008. – 153171 б.

Тлегенов Ермұрат Нықатұлы // Көкіш Әміржанұлы. Қашырым – менің 
асылым. Гордость моя – Кашыр. – Павлодар, 2003. – 135 б.

* * *
Халық өнерін өркендету – басты мақсат: [«Шаңырақ» облыстық халық 

шығармашылығы мәдени сауық орталығының директоры Е. Тілегеновпен 
сұхбат] / әңг. Н. Шодыр // Сарыарқа самалы. – 2004. – 1 қаңтар. – 6 б.

«Жыл басы жарапазаннан басталады»: [«Шаңырақ» орталығының 
директоры Е. Тілегеновпен сұхбат] / әңг. А. Әбіш // Сарыарқа самалы. – 
2007. – 22 наурыз. – 4 б.
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Өнерді өнеге еткен «Шаңырақ»: [облыстық халық шығармашылығы 
мен мәдени сауық қызметі орталығының жұмысы жайлы оның директоры 
Е. Тілегеновпен сұхбат] / әңг. С. Молдайып // Шаһар. – 2009. – 30 сәуір. – 6 б.

Марапаттау: [Облыс әкімінің өкімімен көп жылғы адал еңбегі, мем
лекеттік тілді дамытуға қосқан қомақты жеке үлесі және еліміздің өске
лең ұрпағын тәрбиелеуге бағытталған белсенді өмірлік ұстанымы үшін] // 
Сарыарқа самалы. – 2012. – 15 қыркүйек. – 2 б.

19 МАМЫР   ИБРАГИМ ӘБІЛҒАЗЫҰЛЫ ОҢАЕВ
    Туғанына 100 жыл (19131994)

Металлург, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСРң 
еңбек сіңірген ғылым кайраткері, Қазақстан ҒАның корреспондент мүшесі. 
1913 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданы Оңай мекенінде туған. 

1941 жылы Қазақ таукен және металлургия институтын (қазіргі Қазақ 
ұлттық техника университеті) бітірген. 19411944 жж. Қарсақпай мыс 
қорыту зауытында, 19441974 жж. Қазақ металлургия және кен байыту 
институтында ас пиранты, аға ғылыми қызметкері, зертхана меңгерушісі, 
19651974 жж. директор орынбасары, 19741994 жж. Қазақ политехника 
институтында (қазіргі Қазақ ұлттық техника университет) кафедра мең
герушісі қызметтерін атқарды. 

1968 жылы «Исследование в области плав о медных концентратов Цент
рального Казахстана» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 

Негізгі ғылыми еңбектері түсті ме таллургия шикізаттарын өңдеудің 
жаңа тәсілдерін жетілдіруге арналған. Орталық Қазақстандағы мыс 
кендерінен өндірілген кентастар мен концентраттарды балқыту процесін 
кешенді түрде жетілдіру ісін жүргізген. Түсті металлургия саласындағы 
штейндіқожды жүйелердің физикалықхимиялық қасиеттерін зерттеді. 
Металлшлак және штейнкожгаздық фаза жүйесіндегі металдардың 
таралу заңдылықтарын ашқан. Мысты және полиметалдьщ материалдарды 
шашыранды күйде циклондық (кивцэттік) балқытудың ерекше техно
логиясын жасаған авторлардың бірі. 

И. Оңаев 300ге жуық ғылыми еңбектің, 28 өнертабыстың авторы. 
Еңбек Қызыл Ту орденімен және медальдармен марапатталған.

Әдебиеттер:
Оңаев И. Әлемнің тұңғыш металы / Б.Қ. Жақыбаев. – Алматы: Қазақ

стан. – 1977. – 127 б. 

* * *
Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Баянаула. – Астана, 2001. – 153 б.
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Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Павлодар облысының ғалымдары /  
С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2002. – 23 б.

Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия / Бас 
ред. Б. Аяған. – Алматы, 2005. – 7 т. – 132 б.

Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Қазақ елінің ғылыми тұлғалары. – 
Павлодар, 2006. – 139149 б.

Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Баянаула перзенттері. – Павлодар, 
2008. – 306307 б.

Оңаев Ибрагим Әбілғазыұлы // Қазақстан ғылымы: энциклопедия.   
2 т. – Алматы, 2010. – 2 т. – 217 б.

1 МАУСЫМ            АМАНОЛЛА ҒАБДОЛҚАЙҰЛЫ 
              РАМАЗАНОВТЫҢ 
              Туғанына 85 жыл (19282009)

Қоғам және мемлекет қайраткері. 1928 жылы Павлодар облысы  
К. Маркс атындағы ұжымшарында ауыл мұғалімі отбасында дүниеге 
келген. 13 жасында Отан соғысы кезінде колхозда егін егіп, шөп шауып, 
Сырымбетте орта мектепті бітіреді.

1950 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институты агрономия 
факультетін үздік, КОКП ОК Жоғары партия мектебін бітірген. 

19501953 жж. Павлодар облыстық ауыл шаруашылық басқар масы
ның аға агрономы, бас агрономы болып еңбек жолын бастады. 1951 жылы  
коммунистік партия қатарына қабылданады. 1953 жылы Павлодар облысы 
Куйбышев ауданы «Ақкөл» совхозына 25 жасында директор болып 
тағайындалды. 19611963 жж. Павлодар облысы ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы және Қазақстан Компартиясы Павлодар облы
сы партия комитетінің хатшысы, 19631967 жж. Баянауыл аудандық 
комитетінің бірінші хатшысы, 1967 жылғы сәуірден бастап Қазақ КСР 
Ауыл шаруашылығы министрінің бірінші қызметтерін атқарды. 

1970 жылы қарашада А.Ғ. Рамазановты Шымкент облысы партия 
комитетінің бірінші хатшысы етіп сайланды. 1978 жылдың сәуірінен бастап 
Семей облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы, облыстардың жан
жақты өсіпөркендеуіне қол жеткізді. 1982 жылдың қарашасында Қазақ КСР 
Нан өнеркәсібі министрінің бірінші орынбасыры болып тағайындалды. 

А.Ғ. Рамазанов республиканың Жоғарғы Кеңесінің VIII шақыры лы
мының, КСРО Жоғарғы Кеңесінің ІХХ шақырылымының депутаты болып 
сайланды. Қазақстан Компартиясы ОКнің мүшесі.

Кейінгі кезде денсаулығына байланысты Астық дайындау минис
трлігінде орынбасарлық қызметін атқарып, заңды демалысқа шықты да, 
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осы қызмет бойынша егеменді елдің жаңа шаруашылығын ұйымдастыруда 
ақылшысы болып, өмірінің ақырғы уақытына дейін елімізге қызмет істеді. 

1996 жылы Аманолла Ғабдолқайұлы өмірлік хикаят ретінде «Аманат» 
атты кітап шығарды.

Мемлекет алдыңдағы сіңірген еңбектері үшін және ауыл шаруа
шылығын дамытуға қосқан үлесі үшін екі мәрте «Ленин», төрт мәрте 
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, «Құрмет белгісі» орденімен (1954), 
Кеңестер Одағының көптеген медалдарімен, Қазақстан Республикасының 
үш медалімен марапатталған. Социалистік жарыстың ауыл шаруашы лы
ғындағы жетістігі үшін КСРО Ауыл шаруашылығы көрмесі Бас Комитетінің 
медалін он рет (5 алтын, 5 күміс), ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет гра
мотасын екі рет иеленген. Семей қаласының Құрметті азаматы. 

Аманолла Ғабдолқайұлы Рамазанов 2009 жылы 14 қазанда дүниеден 
өтті. 

Әдебиеттер:
Рамазанов А. Ғ. Аманат: ғұмырбаяндық хикаят. – Алматы: Тамызық, 

1996. – 224 б.

* * *
Өмірі өнегелі парасатты тұлға: естелік / құраст. Б.А. Рамазанова,  

Н.А. Рамазанов, Е.А. Рамазанов. – Алматы: Жібек жолы, 2010. – 224 б.

* * *
Ғалым. Қайраткер. Басшы: // Сарыарқа самалы. – 2002. – 18 маусым. – 6 б.
Жұмабекұлы С. Еліне еңбегі сіңген: [Қоғам және мемлекет қайраткері 

А.Ғ. Рамазанов жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 5 маусым. – 11 б.
Әбілғазыұлы Ә.Қ. Ағаның ақ жолы: [ауылшаруа шылық саласында 

үздік басшы болған, жарқын тұлға Аманолла Рамазанов жайлы] // Сарыарқа 
самалы. – 2010. – 30 қыркүйек. – 16 б.

Әлиева Г. Бар өмірін еліне арнаған: [соғыстан кейінгі уақытта ауыл 
шаруашылығын көтеру мақсатында аянбай қызмет атқарған азаматтар 
дың бірі – жерлесіміз Аманолла Рамазанов жайлы] // Сарыарқа самалы. – 
2010. – 7 қазан. – 17 б.

9 МАУСЫМ          ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ
           Жұмыс істей бастағанына 35 жыл (1978)

«Павлодар мұнайхимия зауыты» акционерлік қоғамы технология 
бойынша Қазақстан Республикасындағы ең заманауи болып табылады. 
Зауыт мұнайды жанара жағар май нұсқасы бойынша қайта өңдейді дәне 
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қайта өңдеудің 85%ға дейнгі тереңдікті қамтамассыз етеді, ол үздік мұнай 
өнімдерін өндірушілердің деңгейіне сәйкес келеді.

1949 жылы Павлодар қаласының солтүстік өндірістік аймағында 
«Гипромұнайзауыттары» Бүкілодақтық ғылымизерттеу институтымен 
мұнай өңдеу зауытының (алғашқы атауы) құрылысына орын таңдалды. 
1970 жылы Грозный қаласы «Грознефтехим» Павлодар Мұнай өңдеу 
зауытын салудың жобасы бекітілді, ондағы мұнай өңдеу қуаты жылына  
12 млн. тонна.

1971 жылы зауыт құрылысы басталды. 1978 жылы зауыттың 
алғаш қы кезегі – бірінші реттік өңдеудің ЛК6У кешені енгізілді. ЛК6У  
№ 1 қиыстырылған қондырғысы жылына 6 млн. Тонна қуатымен мұнай 
өндіруге дайын. Пайдалануға берілген жылдар ішінде зауыттың акцио
нерлері мен заңды мәртебесі бірнеше мәрте өзгертілді: 19781994 жж. Пав
лодар мұнай өңдеу зауыты (ПМӨЗ); 19941997 жж. – «Павлодар мұнай 
өңдеу зауыты» акционерлік қоғамы («ПМӨЗ» АҚ); 19972000 жж. – «Пав
лодар мұнай өңдеу зауыты – CCL» жабық акционерлік қоғамы; 2000 жы  
лы (VIIXI) – «Павлодар мұнай өңдеу зауыты» Акционерлік қоғамы  
(«ПМӨЗ» АҚ); 2000 жылдың қарашасынан «Павлодар мұнай өңдеу зауыты» 
Акционерлік қоғамы («ПМӨЗ» АҚ). 2009 жылдың тамызынан «ПМӨЗ» АҚ  
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының» құрамы кірді.

Зауыт ұжымын басқарған директорлар: В.И. Брендес, А.Н. Бело
усов, Г.Г. Мощенко, С.А. Мералиев, О.М. Ли., А.И. Дука, Д.Ш. Жарасов,  
Ю.М. Гинатулин, Р.С. Бектұров, В.Г. Фомин. 2009 жылдан зауытты Шухрат 
Абдурашитұлы Данбай басқарады.

19791989 жж. зауыттың екінші кезегінің объектілері құрылып, 
пайдалануға берілді: 1983 жылы бұрынғы Кеңес Одағының мұнай өңдеу 
саласында Кеңес Одағындағы алғашқы КТ1 терең қайта өңдеу жүйесі 
енгізілді, кейін ол басқа зауыттарда да кең көлемде пайдаланыла бастады. 
1983 жылы Павлодар МӨЗның алғашқы кезегін жобалау мен салу үшін 
КСРО Министрлер Кеңесінің сыйақысы тағайындалды. Лауреаттар ара
сында зауыт қызметкерлері болды. 1989 жылы Павлодар МӨЗ сыртқы 
экономикалық байланыстардың Мемлекеттік реестріне енді. 1991 жылы 
Кеңес Одағы ыдырағанннан кейін мүлде жаңа өндірістік қатынастарға 
кірді. 19951996 жж. Зауытта шикізат көзі аз болды, технологиялық 
кешендері бос тұрды. 19972000 жж. зауыт инвесторы американдық  
«CCL OIL LTD» компаниясы болды. 2000 жылдың қарашасынан «ПМӨЗ» 
АҚ жұмысын бастады, мұнай өнімдерін өндіруді арттырылды және 
көлемдері тұрақтандырылды.

20002009 жж. ПМӨЗда қалыпты жұмысты қамтамассыз ету мақса
тында көптеген инвестициялар жыл сайынғы жөндеу жұмыстарына, 
өн діріс модернизациясы мен техникалық қайта жасақталуына бағытталды, 
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мұнай шламын, күкірт түйіршіктеудің, сутегін өндірудің қондырғылары 
құрылды; заманауи бақылауөлшеу, диагностикалық құралдар мен 
құрылғылар және жүйелер алынды; өндірістің тауарлық зертханасы мен 
автокөлік паркі толық жаңартылды. 2009 жылы Павлодар мұнайхимия 
зауытының 58% мемлекет меншігіне өтті. 2010 жылы жоғары октан 
қосындысын Nметиланилинді енгізу торабы пайдалануға берілді (ММА) 
2010 жылы зауытта күрделі құрылыс бөлімі қалыптасты. 2011 жылы 
зауыт өндірістік пайдалануға жаңа цифрлы УПАТС «AVAYA»ны енгізді.  
2011 жылы зауытта жаңа 14 объект іске қосылды. Қазіргі кезде өндірісте  
4.0 мыңға жуық адам жұмыс істейді.

Әдебиеттер:
Павлодар мұнай өңдеу зауыты // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия / 

Бас ред. Б. Аяған. 10 т. – Алматы, 2005. – 7 т. – 285 б.

* * *
Тастемханов Ө. Қайта түлеген кәсіпорын: [Павлодар мұнай өңдеу 

зауыты жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2001. – 25 қыркүйек. – 3 б.
Бөжен Б. Мұқияттылық пен жауапкершілік құбыршының бойы

нан табылуы тиіс: [Павлодар мұнай құбырларының жұмысы жайлы] // 
Сарыарқа самалы. – 2005. – 26 ақпан. – 5 б.

«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызмет көрсету базасы пайдалануға 
берілді: [Павлодар облысының мұнай өндірісі туралы] // Сарыарқа самалы. –  
2009. – 18 шілде. – 5 б.

Жайықбаев Н. Мұнай зауыты – мемлекет меншігінде: [Павлодар 
мұнайхимия өңдеу зауыты жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 11 тамыз. –  
2 б.

МАУСЫМ              ПАВЛОДАР ХИМИЯ ЗАУЫТЫ  
               (Қ. АҚ «КАУСТИК») 

               Іске қосылғанына 40 жыл (1973)

Павлодар химия зауыты 1973 жылы іске қосылды. 1989 жылға дейін 
КСРО қорғаныс кешенінің өнеркәсібі болды және КСРО Химия өнеркәсібі 
министрлігінің «Союзоргсинтез» бүкілодақтық қоғамдастықтың құрамына 
кірді. 

1994 жылы ҚазКСР Министрлер кабинетінің «Сынап әдісімен хлорды 
өндіру» шешімі шығарылды. 1994 жылы тамыз айынан бастап «Химпром» 
өндірістік мекемесі мемлекеттік акционерлік қоғам болды. «Химпром» 
АҚның құрамынан жаңа заңнамалық мекеме «Павлодар химия зауыты» 
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бөлініп, өз өндірістік қызметін 1996 жылғы 26 сәуірден бастады. Өндірістік 
қуаттар құрамына негізгі өнімдердері: кіші ыдыстағы сұйық хлор, дезин
фекциялаушы құралдар, антифриздер мен антимұздатқыштар, ИОМС, 
поливинилхлоридті пластикаттар, флотореагенттер, мотор майлары. Хлор
сілтілік өндіріс табысты дамыды. 

2001 жылғы 9 қаңтарындағы «Павлодар химия зауыты» ААҚның 
мемлекеттік акциялар пакетін беру туралы» № 20 ҚР Үкімет қаулысы 
қабылданып өндіріс Павлодар облысы әкімінің коммуналдық меншігіне 
табысталды». 

2002 жылы шығындалған химия зауытының орнына еншілес құры
лымы болып «Каустик» АҚ құрылды. 2004 жылы «ЦАТЭК» АҚ инве
сторы «Каустик» АҚның акцияларын сатып алып, бұрынғы Павлодар 
химия зауытының базасында жаңа химия өнімдерді шығару бойынша 
бағдарлама құрды. Инвестордың алғашқы қадамы – экологиялық қауіпсіз 
мембраналық әдісі негізінде базалық хлорсілті өндірісі болды. 

Бүгінде «Каустик» АҚның өндірістік қуаты жылына 30 мың тонна 
каустик содасын, 26 мың тонна сұйық хлор, 46 мың тонна тұз қышқылын 
және 6,6 мың тонна натри гипохлоридін өндіруді көздейді. 

Бұрынғы Павлодар химия зауыты аймақтағы және Қазақстандағы 
үлкен химияның негізі болды, осындай өндіріс арқылы импорт өнімдерінің 
қажеттілігі азайтылады және әлемдік нарықта басты өндіруші болып сана
лады. 

Кәсіпорында бүгінде шамамен 500ге жуық адам еңбек етеді. 

Әдебиеттер:
Жайықбаев Н. Әлемдік стандартқа сай жоба (Павлодарда каустик 

содасы және хлор өндірісі жобасы іске асады) // Сарыарқа самалы. –  
2007. – 5 шілде. – 12 б.

Бөжен Б. Каустикалық сода өндірілетін күн алыс емес // Айқын. –  
2010. – 27 қараша. – 6 б.

Бықай Ф. «Каустик» жаңа химия зауыты // Егемен Қазақстан. – 2011. – 
4 наурыз. – 6 б.

Жағыпарұлы Ж. Керекудегі химия кластерінің көкжиегі: (Мемлекет 
басшысының Павлодар облысындағы жұмыс сапары) // Егемен Қазақс  
тан. – 2011.– 5 тамыз. – 1 б.

Аяғанов М. Өндірісі өркендеген өлкеде табысты істер мол: [ҚР Пре
зиденті Нұрсұлтан Назарбаев Павлодар облысында екі күндік жұмыс сапа
рымен болды] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 6 тамыз. – 1, 2 б.

Аяғанов М. Химия зауыты жаңғыру кезеңінде // Сарыарқа самалы. – 
2011. – 12 қараша. – 5 б.
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Жұмаділов Д. Бірегей жобаның берері көп: [Облыс әкімі Ерлан Арын 
еркін экономикалық аймақтың негізін құраушы кәсіпорындардың бірі – 
«Каустик» АҚында жұмыс мәжілісін өткізді] // Сарыарқа самалы. – 2012. –  
2 ақпан. – 2 б.

10 ШІЛДЕ    КӨКЕН ЕРТАЙҰЛЫ ТЕМІРҒАЛИЕВ
    Туғанына 75 жыл (1938)

Мүсінші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі. 1938 жылы Ал тай 
өлкесі, Ключи ауданы, Алексеевка селосында туған. 1947 жылдан бастап 
Шақат ауылында тұрды. 1953 жылдан сол жерде ауыл шаруашылығында 
жұмыс істеді. 1975 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 
көркем кескіндеме факультетін бітірген. 

Ұстаздарымүсіншілер Н. Журавлев, В. Шредер. 1991 жылдан Қазақстан 
Суретшілер одағының мүшесі. Оның шығармашылық жұмыстары 1970 жыл
дардан Павлодарда облыстық, Алматыда республикалық көрмелерге қойылып 
келеді. Суретші шығармалары Казақстанның Мәдениет министрлігінің қорына 
енген. Латвиядағы (Дзинтари, 1982) керамика бойынша мүсіншілер симпозиу
мында шағын мүсіндік пластиканы философиялық сипатта жинақтап көрсетті. 
1988 жылы Өскеменде өткен мүсіншілердің Бүкілодақтық симпозиумында 
граниттан «Бизон» мүсінін жасады. 

К. Темірғалиев Павлодарда, № 10 орта мектепте Абайдың, № l балалар 
музыкалық мектебінің фойесінде Құрманғазының кеуде мүсіндерін тұрғызды. 
Орталық балалар кітапханасының залында А. Гайдардың кеудемүсінін, мемо
риалды музей үшін Д.П. Багаевтың кеуітін жасады.

Көкен Ертайұлының көп жұмысы Павлодар облысының әр жерінен 
табылады. Бұлардың арасында Баянауыл ауданы, Жосалы ауылында соғыстан 
оралмаған жауынгерлерге орнатылған мемориал, Жолқұдық ауылында  
Қ. Камзинге орнатылған кеуде мүсін, Баянауыл ауданы, Жаңажол ауылындағы 
Мәшһүр Жүсіп музейіндегі Мәшһүр кеуде мүсіні ерекше аталады.

К. Темірғалиевті тарих беттері, туған халықтың жарқын өкілдерінің 
бейнелері қызықтырады. Әйел бейнелеріне арналған шығармалары ерекше 
орын алады. «Мәңгілік күту» мүсіні ұлдары соғыстан оралмаған аналарға 
арналған. Онда мүсінші орынсыз тәптіштеуден аулақ болып, шығарманың 
басты мақсаттарын айқындай түседі.

Көкен Темірғалиевтің еңбектері – ұзақ жылдар бойғы шығармашылық 
жұмыстың, шығармашылық қуатының жемісі. Оның портреттері нақты 
адамның ішкі жан дүниесін жанжақты көрсетеді. Бұларда жекелей және типтік 
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ерекшеліктер шешімін тапқан. Өэіндік пластикалық әдістер авторға дәл психо
логиялық екпін жасауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер:
Көкен Темірғалиев // Павлодардың суретшілері = Художники Павло

дара: альбом / құраст. А. Бибина.– Павлодар, 2003. – 110111 б.

12 ШІЛДЕ    ҚАБДЕШ ТЕМІРБАЙҰЛЫ НУРКИН 
    Туғанына 90 жыл (1923) 

Мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері, Пав
лодар облысының Құрметті азаматы. 1923 жылы Павлодар облысы Шар
бақты ауданына қарасты Үшқамыс ауылында дүниеге келген. 1941 жылы 
Павлодар педагогикалық училищесін, 1954 жылы Москвадағы СОКП 
Орталық Комитетінің жанындағы жоғарғы партия мектебін бітірген. 

Қызыл Армия сапына 1942 жылы Лебяжі аудандық халыққа білім беру 
бөлімінің инспекторы қызметін атқарып жүрген жерінен Лебяжі аудандық 
әскери комиссариаты арқылы шақырылды.

Ұлы Отан соғысына 1942 жылдың 19 қарашасының 1945 жылдың  
5 наурызына дейінгі аралықты Дон, ОңтүстікБатыс, Степной, 2 – Укра
ина, Батыс және 2 – Белорус майдандарының әскери құрамында қатысты. 
1943 жылдың мамырынан 1945 жылдың 5 наурызы аралығында атқыштар 
ротасының командирі аға лейтенант қызметін атқарды. Полковник әскери 
дәрежесіне дейін көтерілді. 

Соғыстан кейінгі кезеңде қырық жылдан астам партия және кеңес 
басшылық жұмыстарында еңбек еттім. Нұсқаушы, облыстық партия 
комитеті партия органдарының бөліс меңгерушісінің орынбасары, Пав
лодар қалалық партия комитеті үгітнасихат бөлімінің меңгерушісі, Куй
бышев (қазіргі Ақтоғай ауданы) аудандық партия комитетінің екінші 
хатшысы, Облыстық атқару комитетінің хатшысы қызметтерін атқарды. 
ПавлодарЕкібастұз аймақтықөнеркәсіп кешенін жасауға, тың және 
тыңайған жерлерді игеру жұмыстарына белсенді үлес қосты.

Жиырма алты жыл облыстық Кеңестің, екі жыл Павлодар қалалық 
Кеңесінің, екі жыл Куйбышев аудандық кеңесінің депутаты болып сай
ланды.

«Александр Невский», екі мәрте «Қызыл Жұлдыз», І дәрежелі Отан 
соғысының, екі «Құрмет Белгісі» ордендер імен және «Жауынгерлік 
қызметі үшін», «Ерен еңбегі үшін» медальдарының иегері. 
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Әдебиеттер:
Нуркин Қ. Бұл дүниені қалдырған данышпан: [Баянауыл жерінде бой 

көтерген халқымыздың дана перзенті, дара тұлғасы Мәшһүр Жүсіп Көпей
ұлының зәулім де заңғар кесенесі жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2006. –  
30 қараша. – 17 б.

Нуркин Қ. Ел құрметтеген ер тұлға: [Қоғам және мемлекет қайраткер 
О.Қожанов жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2007. – 28 сәуір. – 45 б.

Нуркин Қ. Жұртына шарапаты тиген (Генерал М.Дүйсеновтің аза
маттық келбеті туралы) // Сарыарқа самалы. – 2005. – 1 маусым. – 6 б.

Нуркин Қ. Қанағатсыздық пен құнығу – қауіпті дерт: [жемқорлық 
жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 24 мамыр. – 3 б.

* * *
Барлық ажал атаулыға қасақана: (Нуркин Қабдыш Темірбайұлы) // 

Павлодарлықтардың ерлігі халық жадында: 19411945. – Павлодар, 2004. – 
416418 б.

Арын Е. Еліне елеулі ер тұлға / М. Омаров. – Павлодар, 2004. – 172 б.
Қабдеш Нүркин // Жұматов Ғ. Жеңіс жалауын желбіреткен. – Павлодар, 

2005. – 1819 б. 

* * *
Жұматов Ғ. Жауынгерлік қайраттылық танылады: [Ұлы Отан соғы

сының ардагері Қабдеш Нуркиннің «Шапағаты мол ер тұлға» атты кітабы 
жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2006. – 21 наурыз. – 8 б.

22 ШІЛДЕ          ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАГУТИН 
          Туғанына 100 жыл (1913)

Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, өлкетанушы, 
фотосуретші, Ұлы Отан соғысының ардагері. 1913 жылы Ресей Федераци
ясы Саратов облысындағы АлександровГай селосында туған. 

Павлодарда 1922 жылдан бастап тұрады. 19261929 жж. атақты 
орыс суретшісі В.П. Батуриннің оқушысы болды, 19301935 жж. ауыл 
шаруашылық инс титутының және рабфактың студенті. 

19351936 жж. Песчан орта мектебінде мұғалім. 19361939 жж. Смо
ленск облысында жұмыс істеді. 1939 жылдан бастап әскер қатарында. 1941
1942 жж. Ленинград және Карель майдандарында соғысты. 19451958 жж. 
Павлодар облыстық тарихиөлкетану музейінде суретшібезендіруші, ал 
19581966 жж. директоры болды.
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«Баянаульский пейзаж», «Иртыш – река трудовая», «Микоян в Пав
лодаре» және т.б. суреттерінің авторы. Павлодар Ертіс Өңірі бойынша 
жолбасшының соавторы (1964). Облыстық көркем сурет музейінде алғашқы 
дербес көрменің ұйымдастырушысы (2001). 

2009 жылы Иван Васильевич Лагутин «Парасат» орденімен марапат
талды.

Әдебиеттер:
Есімханова А. Таңдаулы туындылар көрмесі: [Павлодар облыстық 

көркем өнер музейінде белгілі суретшісі И. Лагутиннің сурет көрмесі 
ашылу салтанаты болды] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 16 шілде. – 15 б.

9 ТАМЫЗ                  АҚЫН АЛАҚАНҰЛЫ
                  Туғанына 70 жыл (1943)

Ақын, жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1943 жылы 
туған Моңғолия елінде туған. 

1967 жылы Моңғолияның мемлекеттік техникалық университетін 
энергетикинженері мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Баян
Өлгий аймақтық жылуэлектр станциясында инженер, цех бастығы болып 
бастап, онан кейін аймақтық жастар комитетінің бірінші хатшысы, партия 
комитетінде бөлім меңгерушісі, қазақ музыкалық драма театрының дирек
торы қатарлы қызметтерде жүріп, 1992 жылы шілде айында туған жерге 
қайтып оралған. 

19921996 жж. Лебяжі ауданы Қызылағаш селолық округ әкімі, 
19972006 жж. облыстық статистика басқармасында экономист қызметін 
атқарып, құрметті демалысқа шыққан.

«Менің анам», «Елім – жерім», «Ана жүрегі», «Сүйіктім менің» 
атты әңгіме повестер жинағы, «Асулар» романы жарық көрген. Өлеңдері, 
прозалық шығармалары республикалық баспасөз беттерінде жиі жарияла
нып тұрады.

«Атадан қалған тұяқ», «Тағдыр» спектакльдері мен ондаған шағын 
көрністері театр сахналарында қойылған. Таңдамалы шығармалар жинағы 
1985 жылы Ұланбатырда монғол тілінде басылып шыққан. «Теңіз тамған 
тамшылар» «Кереку – Баян кітапханасы» сериясында (2006), «Қарасай 
мен Қызылсай» (2012) «Ертіс – Баян кітапханасы» сериясында кітаптары 
шықты. «Қарасай мен Қызылсай» атты кітабы ҚР Ұлттық академиялық 
кітпаханасында астаналық жұртшылығына таныстырылды. 

1990 жылдан Монғолия, 1993 жылдан Қазақстан Жазушылыр ода
ғының мүшесі.
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Әдебиеттер:
Алақанұлы А. Өлеңдер // Атажұрт – алтын бесігім / құраст. А. Ала

қанұлы, М. Жақсылықұлы, А. Әлханұлы. – Павлодар, 2001. – 29142 б.
Алақанұлы А. Өлеңдер // Теңізге тамған тамшылар / ред. Әлхан А. – 

Павлодар, 2006. – 37129 б.
Алақанұлы А. Сағыныш: шығармалар жинағы. 2 – кітап. – Павлодар, 

2010. – 424 б.
Алақанұлы А. Асулар: роман. – Павлодар: ЭКО, 2011. – 320 б. – («Кереку –  

Баян кітапханасы» сериясы).
Алақанұлы А. Қарасай мен Қызылсай: роман және әңгімеповестер. – 

Астана: Фолиант, 2012. – 448 б. 

* * *
Алақанұлы А. Жақсы ниет жарылқар: «Отандастар» оралмандарға 

арналған арнайы бет // Сарыарқа самалы. – 2001. – 23 қаңтар. – 3 б.
Қамқашұлы Қ. 25 қазанРеспублика күні: өлең / Алақанұлы А. // 

Сарыарқа самалы. – 2002. – 24 қазан. – 5 б.
Алақанұлы А. Тарлан ақынның тағылымды туындысы: [Ақынжазу  

шы М. Жаманбалиновтың «Аштық азабы» поэмасы жайлы] // Сарыарқа 
самалы. – 2003. – 25 қараша. – 5 б.

Алақанұлы А. Ұлы көштің мақсаты ұрпақ тағдыры: [Оралмандар 
мәселесі] // Сарыарқа самалы.– 2006. – 24 қазан. – 3 б.

Алақанұлы А. Торғайдың жұмыртқасы: Әңгіме // Сарыарқа самалы. – 
2007. – 15 ақпан. – 12 б.

Алақанұлы А. Уайым: Әңгіме// Шаһар. – 2010.– 1 сәуір. – 14 б.
Алақанұлы А. Қарасай мен Қызылсай: Повестен үзінді // Шаһар. – 

2010. – 12 тамыз. – 14 б.
Алақанұлы А. Адалдықтан айнымаған…: [Идият Әбдіхалықов –  

60 жаста] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 3 қыркүйек. – 4 б.
Алақанұлы А. Асулар: (роман)// Найзатас. – 2012. – № 1. – 77117 б.
Алақанұлы А. Бабалар мұрасыұрпаққа ұлағат: [Павлодар облыстық 

Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің 20жылдық мерей
тойы] // Шаһар. – 2012.– № 18. – 15 б.

* * *
Тыныбайтегі Ақын // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр. Анықтама

лық / құраст.: Е. Дүйсенбайұлы, А. Естен. Алматы, 2004. – 315 б.
Тыныбайтегі Ақын // Қазақстан жазушылары: анықтамалық / құраст.: 

Қ. Саят, Қ. Жұмашева. Алматы, 2009. – 401 б.

* * *
Амантайұлы Ж. Жерлес қаламгерлердің кітаптары шықты // Сарыарқа 

самалы. – 2012. – 28 сәуір. – 6 б.
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Қаламгерлер еңбегі бағаланды: [тұсаукесер] / Әзірлеген Н. Құмар // 
Ана тілі. – 2012. – 2127 маусым. (№ 25). – 3 б.

Ерікқызы Ә. Өнерге қамқорлық: [Астана қаласындағы Ұлттық ака
демиялық кітапханада павлодарлық ақынжазушылар, жергілікті зиялы 
қауым мен жастар қатысқан кездесу барысында жерлес қаламгерлеріміздің 
кітаптарының тұсаукесері] // Сарыарқа самалы. – 2012. – 23 маусым. – 3 б.

19 ТАМЫЗ              МАРАТ ТӨЛЕГЕНҰЛЫ ЖЫЛАНБАЕВ
               Туғанына 50 жыл (1963)

Спортшы, марафон спортының әлем чемпионы, халықаралық спорт 
классының шебері, Екібастұз қаласының Құрметті азаматы (1997). 1963 жы  
лы Павлодар облысы Баянауыл ауданының Майқайың кентінде туған. 
Атаанасынан ерте айырылған Марат жеті жасынан Карағанды облысын  
дағы балалар үйінде тәрбиеленді. 

М. Жыланбаев өзінің алғашқы марафонын Тәжікстанда әскери боры
шын өтеп жүргенде жүгіріп өтті. Әскерден кейін 12 жыл Марат Қараған
дыда тұрып, кейіннен Екібастұзға қоныс аударды.

1990 жылдың күзінде М. Жыланбаев Гиннестің рекордтар кітабына 
енетіндей рекордтар жасауды ұйғарды. Бұл ой спорттық анықтама 
кітаптарын ақтарып, бір жылда 100ден аса марафонды ешбір адам жүгіріп 
өтпегендігін білгенде келеді. 

Марат жүгіруден адам денесінің мүмкіндіктерін жетілдірудің өзін дік 
әдістерін ойлап табады. Сөйтіп әдістемесін сынамаққа бел буып, 1990 жыл  
дың 6 қазанында М. Жыланбаев рекордтардың алғашқы марафонын 
бастайды. 1991 жылда үш рет Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген көр
сеткіштерге жеткенін растайтын сертификаттарға ие болады. 1992 жылы 
Қарақұм шөлін жалғыз өзі 20 күнде жүгіpiп өтіп, жаңа рекорд жасап, Гин  
нестін рекордтар кітабына төртінші рет енгізіледі.

1993 жылы Африкадағы Сахара шөлін, Австралиядағы Үлкен Вик
тория шөлін, Америкадағы Невада штатының даласын бағындырып, 
алтыншы және жетінші рекордтары болып Гинесстің рекордтар кітабына 
жазылады. 

Америкада М. Жыланбаевқа шыдамдылығы үшін «Шыңғыс хан және 
Кемел хан» деген есімдер берілген.

М. Жыланбаевтың спорттағы жетістіктері жетерлік. 1991 жылы Крас
нояр қаласында алыс қашықтыққа жүгіре алатын спортшылар арасындағы 
КСРО чемпионатында 100 шақырым қашықтықта Іорынды, 1993 жылы 
АҚШтың 500 жылдығы құрметіне өткізілген «7 күн – 7 марафон» жары
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сына, 1994 жылы Канаданың Бавин аралында 100 шақырымға жүгіруден 
өткізілген жарыста екінші орын алды.

М. Жыланбаевтың таңдай қақтырар соңғы сапары Нальчик қала сы
нан басталып, Эльбрус шынына жүгіру болды. Бұл шыңға Марат альпи
нистердің көрсеткіштерінен бір сағат жылдам шықты. Сол жылы М. Жылан
баев «Әлемнің ең үздік 10 спортшысы» тізіміне үшінші рет енгізілген.  
1993 жылы Қазақстанда «Человек года» болып танылды.

Желаяқ М. Жыланбаев ӘлФараби, Абылай хан, Абай бастаған өткен 
ғасырдағы қазақстандық 100 таңдаулы азаматтың қатарына енгізілді.

Әдебиеттер:
Жыланбаев Марат // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия / Бас. ред. Ә. Ны  

санбаев. 10 т. – Алматы, – 2002. – 4 т. – 720 б.

* * *
Жұмаділова Д. Шеберлер шыңдаған кешен: [«Жасыбай» спорттық

сауықтыру кешеніне – 20 жыл] //Отарқа. – 2009. – 5 ақпан. (№ 6). – 5 б.
Жол таңдауда жалтаңдама!: [«Екібастұздық Шыңғыс хан» Марат 

Жыланбаевпен сұхбат] / әңг. Ф. Әміренов // Сарыарқа самалы. – 2011. – 10 қа  
раша. – 12 б.

Бықай Ф. Желаяқ бастаған отбасылық марафон: [ЕкібастұзБаянауыл
Жасыбай көлі бағытына арналды] // Егемен Қазақстан. – 2012. – 20 шіл  
де. – 14 б.

28 ТАМЫЗ    ҚАБДЫКӘРІМ ЫДЫРЫСОВ
     Туғанына 85 жыл (19281978)

Ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1928 жылы Пав
лодар облысы Ақтоғай ауданы, Октябрьдің 25 жылдығы атындағы 
кеңшарда, шаруа отбасында туған. 1948 жылы Павлодар педучилищесін, 
1962 жылы Қазақ Абай атындағы педагогикалық институтын бітірген. 
19481952 жж. Павлодар облыстық Кеңес атқару комитетінде, 1952 
1957 жж. республикалық «Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан») газетінде 
бөлім меңгерушісі, 19571961 жж. «Қазақ әдебиеті» газетінде жау
апты хатшы, 19651972 жж. Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, 
19721975 жж. Қазақ мемлекеттік кітап палатасының директоры, 1975 
1978 жж. «Жалын» баспасының директоры қызметтерін атқарды. 1978 
жылы қыркүйек айында туған ауданы Ақтоғай, Екібастұз ауданында және 
Павлодар қаласында болып, оқырмандарымен кездесті. 
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Тұңғыш өлеңдері 1947 жылдан бастап жариялана бастаған. «Өмір 
гүлі» (1955), «Саяхатта» (1959), «Ол кезде он үште едік» (1961), «Үйелмелі
сүйелмелі» (1962), «Жасырынбақ» (1963), «Әрқашан күн сөнбесін» 
(1965), «Алшында балақай» (1968), «Әке жолы» поэмасы (1963), «Шуақты 
күндер» (1969), «Адамның кейбір кездері» (1969), «Доброе сердце» (1973), 
«Армысың, Арабстан» (1974), «Я расту» (1976), «Жарқын жағалау» (1977), 
«Ертістолқын» (1979) жыр кітаптарының авторы. «Ойлайық та ойнайық» 
пьесалар (1968), «Ел жатса да, енекем жатпайды» (1970), «Жолыққан 
жолдар» (1977), «Аршында балақай» (екі томдық, 1980). Өлеңдер (1981), 
т.б. жинақтары жарық көрген. Ян Дрданың «Май күндерінде» повесін,  
О. Гончардың «Қоңырау» романын, Гарси Лорканың «Қасіретті қайыңдар» 
И. Куприяновтың «Вьетнам жұлдызы» пьесаларын, А.С. Пушкин, М.Ю. Лер  
монтов, К.Л. Хетагуров, Н. Хикмет, М. Луконин, т.б. ақындардың өлеңде
рін қазақ тіліне аударған.

1992 жылы Ақтоғай ауданында Қ. Ыдырысовтың есімі Әуелбек орта 
мектебіне берілді. 

Үлкендікішілі отыздан астам кітабы жарық көрген. А. Пушкин,  
М. Лермонтов, Н. Хикмет, Т. Шевчен ко, А. Барто, С. Михалков, С. Вургун 
өлеңдерін аударған.

Қазақ КСРнің Құрмет Грамотасымен, «Еңбектегі ерлігі үшін», т.б. 
медальдарымен марапатталған. Халық ағарту ісінің озық қызметкері.

1978 жылы Алматы қаласында қайтыс болды.

Әдебиеттер:
Ыдырысов Қ. Әке жолы: Поэма. – Алматы: Қазмемкөркемәдебиет, 

1963. – 95 б.
Ыдырысов Қ. Шуақты күндер: өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1969. – 

103 б.
Ыдырысов Қ. Жолыққан жолдар: жылдар жыры. – Алматы: Жазушы, 

1971. – 231 б.
Ыдырысов Қ. Қиял көзі қияда: өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1977. –  

152 б.
Ыдырысов Қ. Таңдамалы: өлеңдер, балладалар, поэмалар. – Алматы: 

Жазушы, 1978. – 464 б.
Ыдырысов Қ. Аршында, балақай. – Алматы: Жалын, 1980. – 344 б.
Ыдырысов Қ. Қимас дәурен. Т. 1: өлеңдер. – Алматы: Жазушы,  

1981. – 248 б.
Ыдырысов Қ. Қайдасыңдар, достарым: әнөлеңдер. – Алматы: Өнер, 

1986. – 144 б.
Ыдырысов Қ. Аясында достардың: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: 

Жазушы, 1988. – 144 б.
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Ыдырысов Қ. Туған жертөрім мәңгілік… Әке жолы: поэма. – Павло
дар: ЭКО, 2011. – 244 б. – («Кереку – Баян кітапханасы» сериясы).

* * *
Ыдырысов Қабдыкәрім // Қазақстан жазушылары. ХХ ғасыр: Анық

тамалық / құраст. Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы, 2004. – 348 б.
Ыдырысов Қабдыкәрім // Қазақстан әдебиеті: Энциклопедиялық анық

тамалық. – Алматы, 2005. – 563564 б.
Жақсы адам өлмес болсайшы…: ақын Қабдыкәрім Ыдырысов туралы 

естеліктер / құраст. Н. Ыдырысов. – Алматы: Білім, 2008. – 224 б. – (Әдеби 
мемуарлар).

Ыдырысов Қабдыкәрім // Қазақстан жазушылары: Анықтамалық / 
құраст. Қ. Саят. – Алматы, 2009. – 441 б.

* * *
Бақыт Г. Құдалар жыры айтылса: [Қ. Ыдырысовтың «Құдалар жыры» 

туралы және оның мәтіні] // Сарыарқа самалы. – 2007. – 26 шілде. – 6 б.
Жайықбаев Н. Сәулелі жырдың иесі: [Көрнекті ақын Қабдыкәрім 

Ыдырысовтың туғанына 80 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 28 тамыз. –  
9 б.

Жармакина Д. Портфель туралы балладаның тарихы: [Көрнекті ақын 
Қабдыкәрім Ыдырысовтың шығармашылығы жайлы] // Сарыарқа самалы. –  
2008. – 28 тамыз. – 9 б.

Әлімбаев М. Хас талант, қажырлы қайраткер Қабдыкәрім: [Жазушы  
Қ. Ыдырысов жайлы] // Әдебиет айдыны. – 2008. – 9 қазан. – 5 б.

15 ҚЫРКҮЙЕК   МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЕСЕНӘЛИЕВ
    Туғанына 85 жыл (19281999)

Мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, дипломат. 1928 жылы 
Ресейдің Саратов облысы, Питерка селосында жұмысшы отбасында туған. 
Еңбек жолын ерте бастаған. Ұлы Отан соғысы жылдарында, он төрт жасы
нан әуелі колхозда бақташы боп бастап, кейіннен аудандық сотта қызмет 
істейді. 

Кейіннен Саратовтағы юристер мектебін сырттай бітіріп, елуінші 
жылдың басынан комсомол қызметіне ауысқан. Ал 1954 жылы Мәскеудегі  
екі жылдық Орталық Комсомол мектебін бітірген соң Мәскеуде комсомол
дың Орталық Комитетінде қызметке қал деген ұсыныстан бас тартып 
Қазақстанға сұранады. 19461950 жж. құқықтық органдарда қызмет етті. 
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19501951 жж. Саратов облысында комсомол аудандық комитетінің екінші, 
бірінші хатшысы. 19551960 жж. Павлодар комсомол обкомының екінші, 
бірінші хатшысы. 1960 жылы Қазақстан комсомолы Орталық Комитетінің 
хатшысы. Мәскеудегі Қоғамдық Ғалымдар Академиясының аспирантура
сына түсіп, 1964 жылы философия ғылымының кандидаттығына диссерта
ция қорғайды. 19641969 жж. Алматы горком партиясының екінші хатшысы, 
19691981 жж. Қазақстан ОК Компартия мәдениет бөлімінің меңгерушісі. 
19811989 жж. ҚазКСРң Сыртқы істер министрі болып тағайындалды да, 
сол қызметті құрметті демалысқа шыққанша дейін атқарды. 1989 жылы 
Төтенше және Өкілетті І сатыдағы елшісі деген дипломатиялық дәреже 
берілді. 1990 жылдың бас кезінінде М.И. Есенәлиев бір топ зиялы азамат
тар болып қоғамдықсаяси «Азат» азаматтық ұйымын құрды. 1992 жылы 
ҚРң ерекше тапсырмалары бойынша сыртқы істер министрілігінің өкілі 
болды. 

«За сильных духом» (1987), «ИстРивердегі зәулім үй» (1989), «Записки 
дипломата» (1998), «На грани эпох» (1998), «Штрихи к портретам» (1999), 
«Дауыстап айтар ойларым» және т.б. кітаптарының авторы.

Еңбек Қызыл Ту 2 ордені, «Құрмет белгісі», Халықтар достығы орде
німен және медальдармен марапатталған.

2002 жылдың қыркүйегіне дейін Павлодар қаласында БЛКЖОның  
40 жылдығы көшесі Михаил Есенәлиевтың есімімен аталды.

1999 жылдың 19 тамызында Алматы қаласында қайтыс болды.

Әдебиеттер:
Есенәлиев М. Ақиқатын айтқанда…: (мақалалар, сұхбаттар, көсем

сөздер). – Алматы, 1998. – 264 б.

* * *
Ұлтым деп соққан жүректер: өмірдерек / құраст. Б. Төлепберген. – 

Алматы, 2009. – 300 б. 

4 ҚАЗАН     МҰСАХАН ҚАНАПИЯНОВ
     Туғанына 95 жыл (19181962)

Педагог, ҚазКСР халық ағарту ісіне еңбегі сіңген қайраткер, журна
лист. 1918 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданы, Иса Байзақов атындағы 
кеңшардың Үлгілі ауылында туған. Шешесінен бір жаста, әкесінен  
10 жаста жетім қалыпты. 30 жылдары әкесі қамауға алынып, Мұсахан Омбы 
қаласындағы балалар үйіне түседі. Орысша бастауыш мектепті, Сведловск 
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қаласындағы медрафакты тәмәмдап, Омбы педагогикалық институтының 
тарих факультетін 1941 жылы үздік бітірді.

Ұстаздық еңбек жолын 18 жасында 1936 жылы Омбы облысы Черлак 
ауданында бастайды. Кейін Петропавл қаласындағы педучилищесінде 
жұмыс істейді. 19481957 жж. Көкшетау облыстық оқу бөлімін басқарды. 
Жоғары білімді Мұсахан Қанапиянов қазақ, неміс, латын, араб, орыс 
тілдерін жетік меңгерген. 1959 өзінің туған өлкесі Павлодарға қоныс 
аударды. Мұнда Павлодар облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру инсти
тутында бөлім меңгерушісі болып қызметке орналасты. 1961 жылы Павло
дар қаласындағы № 15 орыс орта мектеп директоры. 

Мұсахан Қанапиянов «Құрмет белгісі» орденімен, «ҚазКСР халық 
ағарту ісінің үздігі» атағы және бірнеше медальдармен марапатталды. 

1962 жылы желтоқсан айында Павлодар қаласында қайтыс болды. 

Әдебиеттер:
Әшімов Б. Ел сеніміең қымбатың: Өмірбаяндық жазбалар. – Алматы: 

Ана тілі, 1997. – 224 б.
Тағылым: Мұсахан Қанапияұлының ұстаздық ғұмыры / құраст. С. Ақ  

таев, Б. Қанапиянов. – Алматы: Жібек жолы, 2000. – 532 б.
Ұстаз: Мұсахан Қанапияұлының өмірі мен қызметі / құраст. М. Асыл

ғазы, Б. Қанапиянов. – Алматы: Жібек жолы, 2000. – 478 б.

15 ҚАЗАН    ҚАЛКЕН ШӘКЕНҰЛЫ ӘДІЛШІНОВ
    Туғанына 100 жыл (19131980)

Қазақ актері, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі, соғыс ардагері. 1913 жы  
лы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1932 жылдан 
өмірінің соңына дейін Қазақ драма театрының құрамында актер болды.  
1935 жылы осы театрдың студиясын режиссер М.Г. Насоновтың жетек
шілігімен бітірді.

Әртіс оқып жүрген кезінен бастапақ театр спектакльдеріне қатысып 
ойнады. Алғашқы ойнаған рөлі қарт Ақан (М. Әуезовтің «ЕңлікКебегінде»). 
Таңдаулы рольдері қатарында Науан хазірет, Жантық (Ғ. Мүсіреповтің 
(«Ақын трагедиясы» мен «Қозы КөрпешБаян сұлуында»), Михайлов, 
Көбей (Әуезовтің «Абайы» мен «ЕңлікКебегінде»), Мирон (Ә. Әбішевтің 
«Достық пен махаббатында»), СеменовТянШанский (С. Мұқановтың 
«Шоқан Уәлихановында»), Жиренше (Әуезов пен Л.С. Соболевтің «Абай
ында»), Айдар (Ә. Тәжібаевтың «Той боладысында») және т.б. сондай 
көптеген рөлдерде ойнаған. 
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Әділшінов өзі ойнайтын рөлінің әлеуметтіктұрмыстық, психоло гия
лық жағына ден қоюмен қатар, оның мінезкейпін әсірелеп көрсететін өткір 
мінезді актер болатын. 

1956 жылдан киноға түскен. Қызыл Жұлдыз және «Құрмет белгісі» 
орденімен, медальдарымен марапатталған. 1958 жылы Москвада өткен 
қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігіне қатысты. 

1980 жылы 23 мамырда Алматы қаласында дүниеден өтті.

Әдебиеттер:
Әділшінов Қалкен Шәкенұлы // ҚСЭ. 12 т. – Алматы, 1973. – 2 т. – 23 б.
Әділшінов Қалкен Шәкенұлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.  

4 т. – Алматы, 1989. – 4 т. – 146 б.
Әділшінов Кәлкен // Қазақ өнері. Энциклопедия. – Алматы, 2002. –  

8384 б. 
Әділшінов Кәлкен // Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтама

лық. – Алматы, 2005. – 86 б. 

* * *
Бәделханұлы А. Ол бір сырлы, сегіз қырлы әртіс болған // Сарыарқа 

самалы. – 2003. – 12 тамыз. – б.

17 ҚАЗАН               МҰРАТ СӘБИТҰЛЫ СӘБИТОВ
               Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалым, философия ғылымдарының докторы. 1938 жылы Павло
дар облысы Лебяжі ауданындағы Жамбыл атындағы совхозында туған. 
1949 жылы Жаңа таң бастауыш мектебін бітірген соң. Қызыләскер орта 
мектебінде жалғастырып, онжылдықты сонда тәмамдайды. 19551956 жж. 
Сталин атындағы 7 жылдық мектепте физика және неміс тілі нен сабақ 
береді. 1961 жылы С. Киров атындағы ҚазМУнің физика факультетін, 
1966 жылы ҚР ҒА Философия және құқық институтының аспирантурасын 
бітірді. 19561961 жж. Алматыда Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің 
физика факультетінде оқып, Ұлттық Ғылым академиясы философия және 
құқық институтының аспирантурасын бітірді. 1961 жылдың қазан айынан 
бастап ҚР ҒА Философия және құқық институтында кіші, аға ғылыми 
қызметкер, жетекші, кейін бас ғылыми қызметкері, 19841987 жж. ғылым 
бойынша директор орынбасары қызметтерін атқарды. 

М. Сәбитов философия ғылымдарының кандидаты 1970 жылы бола
ды, профессор атағын 1994 жылы алады. 1994 жылдың қараша айынан 
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бастап 1995 жылдың желтоқсан айына дейін ҚР ҰҒА қоғамдық ғылымдар 
бөлімінің академикхатшысының орынбасары; 1996 жылдың қаңтар 
айынан бастап диалектика және таным теориясы бөлімінің меңгерушісі; 
19962001 жж. Қазақ мемлекеттік сәулетқұрылыс академиясында филосо
фия және тарих кафедра меңгерушісі; 2001 жылдың желтоқсаннан бастап 
Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетінде философия және 
ғылымдар әдіснамасы кафедрасының меңгерушісі.

Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады, қатарынан бірнеше жыл 
бойы үздіксіз кәсіподақ, ұйымына басшылық жасайды. Шахматтан бірнеше 
дүркін институт чемпионы атағын жеңіп алады. Мұрат Сәбитұлы аударма 
жұмысымен де көп шұғылданады.

Мұрат Сәбитұлы жекедара жазылған екі кітаптың, 12 ұжымдық 
моно графияның авторы, ал жарияланған еңбектерінің жалпы саны жүзден 
асады. 

Ең көлемді басылымы «Диалектика необходимости и случайности  
в квантовой механике» (1974), «Формирование и развитие квантовой меха
ники. Логикогносеологический анализ» (1984), 4кітапта «Диалектическая 
логика» (19841987) – соавтор және редакция алқасы мүшесі.

1984 жылы Ғылым және техника саласы бойынша Қазақстан Респу
бликасы мемлекеттік сыйлығының иегері.

Әдебиеттер:
Сәбит Мұрат // Қазақстан ғылымы. Энциклопедия. 2 т. – Алматы, 2010. –  

2 т. – 302 б.

* * *
Сәбитұлы Р. Мұрат деген есіміңді ақтадың: [Философия ғылымы ның 

докторы Мұрат Сәбитұлының мерейтойына арналған өлең] // Сарыарқа 
самалы. – 2003. – 22 қараша. – 6 б.

Тектілік қанмен дарымайды, тәрбиемен беріледі: [философия ғылым
дарының докторы, академик М. Сәбитовпен сұхбат] / әңг. Ә. Бек Қаба // 
Айқын. – 2008. – 28 қараша. – 3 б.

25 ҚАЗАН    ҒАБИТ НАЖМЕДЕНҰЛЫ ИРЕНОВ
    Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалымсаясаттанушы, саяси ғылымдарының докторы. 1938 жылы 
Астрахань облысының Красный Яр ауданының Қараөзек ауылында дүниеге 
келген. 1955 жылы Атырау (Гурьев) облысының, Құрманғазы (Теңгіз) ауда  
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ны ның Сафонов атындағы орта мектебін бітірді. 19571960 жж. Кеңес 
Армия сының қатарына алынды. 1965 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтының тарихфилология факультетін, 1980 жылы 
Алматы Жоғарғы партия мектебінің журналистік бөлімін бітіріп, 1985
1988 жж. әлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ізденушісі 
болды. 19651992 жж. Педагог, саясипартия қызметкері, тарихшығалым, 
халықаралық саясаткер жұмыстарымен айналысты: мұғалім; мектеп 
директоры, 15 жыл Қазақстан Компартиясының Павлодар облыстық партия 
комитетінде халықаралық мәселелер жөніндегі лекторы, обкомның лек
торлар тобының жетекшісі, кафедра доценті, Павлодар пединститутының 
филология факультетінің орынбасары, деканы болып істеді. 1993
1999 жж. Павлодар пединститутының Екібастұз филиалының және 
педучилищесінің, кейін Екібастұз Жоғарғы педагогикалық колледжінің 
директоры болып еңбек етті. 19992001 жж. Павлодар, Ресей – Қазақстан, 
Қазақстан мемлекеттік заңгерлік университеттерінің Екібастұздағы, Пав
лодардағы филиалдарының тарихзаңгерлік, әлеуметтікгуманитарлық 
пәндер кафедраларының меңгерушісі қызметтерін атқарды. 2001 жылдан 
бастап Павлодар мемлекеттік университетінің әлеуметтіксаяси, филосо
фия кафедрасынын меңгерушісінің ғылым жағын басқаратын орынбасары, 
профессор, 2007 жылы Аймақтык саяси зерттеулер орталығының директоры, 
ал 2008 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУнің философия, әлеуметтану 
және саясаттану кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалды.

Ғ.Н. Иренов «Қоғамның консолидациясы», «Заманның рухына сай», 
«Деиреидеологизация саясаты» монографияларының, төрт ғылыми 
еңбектер жинағының: «Друг, товарищ, брат», «Некоторые проблемы препо
давания социальнополитических наук», «Казахстан: проблемы и поиски», 
«Политическая реальность в разнообразных ее проявлениях» және «Этно саясат 
және ұлттық идеялар: окулық», «Саяси ілімдердің әлеуеті және студенттердің 
өзіндік жұмыстарының белсенділігі», «Этносаясаттану» окулықтарының 
авторы.

1989 жылы тарих ғылымдарының кандидаты, 1993 жылы КСРО ЖАК 
тарих мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді, Халықаралық 
жүйе бойынша Москваның Халықаралық Академиясының Ғылыми 
Кеңесінің шешімімен тарих ғылымдарының докторы дәрежесі және 
ассоциациялық ғылыми профессор лауазымы атақтары берілген. 1995 жы  
лы Халықаралық ғылым академиясы Қауымдастығының Ғылыми 
кеңесінің шешімімен тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі 
нострификация тәртібінде берілді, 1996 жылы Халықаралық ғылым ака
демиясы Қауымдастығының аймақтық бөлімінің Ғылыми кеңесінің 
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шешіммен «Ассоцияланған профессор» ғылыми атағы, 2004 жылы саяси 
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі, 2004 жылы С. Торайғыров 
атындағы ПМУнің Ғылыми кеңесінің шешімімен профессор академиялық 
атағы, 2005 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің шешімімен саяси 
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді, 2005 жылы Павлодар 
облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі, 2005 жылы Әлеуметтік ғылымдар 
академиясының Жалпы жиналысының шешімімен ҚР әлеуметтік 
ғылымдар академиясының толық мүшесі (академик) болып сайланды. 

2007 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУнің конкурсы бойынша 
«Үздік профессор», «Үздік оқытушы» атақтарының иегері, 2008 жылдан 
ғылыми кеңесінің мүшесі.

КСРО, Румыния медальдарымен, «За активную работу» белгілерімен, 
Қазақстан білім беру ісінің «Құрметті қызметкері» белгісімен, КСРО, 
Кеңес әскерінің, Қазақстан Компартиясының Орталық Комитетінінің, 
Қазақстанның білім және ғылым Министрлігінің, Павлодар облыстық 
партия, атқару комитеттерінің, Кәсіподақ басқармаларының, Павлодар 
облыстык, Екібастұз қалалық маслихаттарының Құрметті грамоталары
мен, мақтау хаттарымен марапатталды.

Әдебиеттер:
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Павлодар мемлекеттік университеті. – Павлодар, 2004. – 19 б.

Иренов Ғабит Нажмеденұлы: биобиблиографиялық көрсеткіш / Ак.  
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Сәдуақасов Ж. Жаңа факультеттермен толықты // Отарқа. – 1994. –  
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Ахметова К. Біздің ақылшымыз // Отарқа. – 1994. – 8 қазан.
Саясатта ашық әрі ашып айту керек: [Торайғыров атындағы ПМУдің 

саясаттану және әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі Ғабит Иреновпен 
сұхбат] / әңг. А. Әбіш // Сарыарқа самалы. – 2008. – 14 тамыз. – 5 б.

Шодыр Н. Ғұмырын ұстаздыққа арнаған: [тарих ғылымдарының кан
дидаты, саяси ғылымдарының докторы, академик Ғабит Нәжмеденұлы 
Иренов 70 жаста] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 25 қазан. – 6 б.

28 ҚАЗАН    СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ
    Туғанына 120 жыл (18931920)

Абайдан кейінгі ірі тұлға. ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әде биетінің 
тақырып ауқымының кеңейіп, идеялық тұрғысының биіктеп, көркемдік 
жоғарылауына ерекше үлес қосқан ақын, ағартушыдемократ. 1893 жылы 
Көкшетау облысы, Қызылту ауданында туған. Әкесі Шоқпыт (Әбубәкір) 
кедей шаруа болған. Екі жасында отбасымен Баянауылға көшіп келеді. 
Торайғыров әкесінен алғаш ескіше хат танып, 13 жасында молдадан дәріс 
алды. Өлеңге үйір, шығыстық сюжеттер негізінде жырлар туындатқан 
Мұқан молда тәлімінің Торайғыровтың ақын ретінде қалыптаусына игі 
әсері болғанымен, баянауылдық Әбдірахман молданың қаталдығы, өлең 
шығарғаны үшін жас қаламгерді жазалауы оның дін мен молдалар жайлы 
теріс көзқарасының қалыптасуына негіз болған. 1911 жылы жаңаша оқыған 
Нұралы ұстазының көмегімен қазақ, татар тілдеріндегі әдеби кітаптармен, 
газетжурналдармен танысады. 1912 жылы Троицкідегі Ахун Рахманқұли 
медресесіне түседі, бірақ мұнда бір жылдай оқыған ол өкпе ауруының зарда
бынан оқудан шығып қалады. Ол халқын оқуға, білімге үндеген ағартушы. 
Адамдық табиғаты жағынан алғанда күрескер, дүниеге көзқарасы жағынан 
алғанда, гуманист, демократ, философия, әдебиет тұрғысынан алғанда 
сыншыл, реалист жазушы. Торайғыров қазақ поэзиясындағы дәстүрлі 
философиялық бағытты дамытқан жаңашыл адам.

1912 жылы ақындыққа ден қойған. 19121913 жж. «Оқып жүрген 
жастарға», «Тәліптерге», «Оқудағы мақсат не?», «Анаумынау», «Жарлау», 
«Досыма хат», «Мағынасыз мешіт», «Шығамын тірі болсам адам болып», 



73

т.б. өлеңдерін және «Зарландым» атты ұзақ очеркін жазды. Осы тұста 
«Қамар сұлу» романын жазуды бастады. 

19131914 жж. «Айқапта» хатшылық қызмет істеп, жазғандарының 
бірқатарын журналға жариялады. Шығармаларының аздап болса да баспасөз 
бетін көруі, жұртшылыққа ақын ретінде біраз танылуы Торайғыровтың 
ақындыққа сенімін арттырып, болашақ өмірін сол жолға бағыттай түседі.

1914 жылы Баянауылда өзі сияқты өнер іздеген жастардың оқуына 
қаражат жинамақ болып «Шоң серіктігі» атты ағартушылық ұйым ашпақ 
болғанымен, ісі жүзеге аспады. Осы тұста «Ендігі беталыс», «Тұрмысқа», 
«Бір адамға», «Туған еліме», «Сымбатты сұлуға», «Қыз сүю», «Гүләйім», 
«Ләнет бұлты шатырлап», «Өмірімнің уәдесі», «Жан қалқам», «Гүл» т.б. 
өлеңдерін жазады.

Шығыс Қазақстанда жалданып бала оқытқан ол 1916 жылдың күзіне 
дейін әуелі Қатонқарағайда, кейін Зайсанда болады, орыс тілін үйренеді. 

С. Торайғыров қоғамдық өмір мұқтаж боп отырған мәселелерді 
өткірлікпен жырлады. Ақын лирикалық кейіпкер арқылы халықтың жаңа 
қоғамдағы армантілегін, адамгершілік мұраттарын шебер бейнеледі. 
Поэма жанрын жаңа арнада дамытты. Оның поэмалары дәстүрлі дастан
дар мен қиссахиқаядан, өлеңжырлардан мүлдем өзгеше. «Адасқан өмір» 
поэмасыақын шығармашылығының үлкен табысы болды. 

Жазушы проза жанрында да шығармашылықпен еңбек етті. «Қамар 
сұлу» романында қазақ әйелдерінің аянышты тағдырын суреттей отырып, 
қоғамдық өмір шындығын тереңдей ашады. «Кім жазықты?» – қазақ 
әдебиетінде өлеңмен жазылған тұңғыш роман. 

С. Торайғыров әңгіме, очерк жанрында да қалам тербеді. Өзіне дейінгі 
әдебиеттің халықтық, озық қасиеттерін жаңа кезеңде одан әрі дамытып, 
тың көркемдік ойлармен, идеялармен байытты.

С. Торайғыров аз жасаса да, артына қазақ сөз өнерін жаңа беле
ске көтерген, қоғами мәнді, әдеби кемел туындылар қалдырды. Ол қазақ 
әдеби сынының негізін салушылардың бірі. Озат идеялы, озық сапалы 
шығармалар туғызған Сұлтанмахмұт мұрасы жаңа дәуірге дейінгі қазақ 
әдебиетінің ұзақ жолын лайықты қорытындылайтын үздік үлгі.

Павлодар Ертіс өңірінің жергілікті ақынының есімі мекендерге, 
мәдениет үйіне, оқу орындарына, көшелерге берілді.

1965 жылы Баянауыл ауданында ақынның әдеби мұрасын сақтап, 
насихаттауға арналған тарихимәдени мекеме ашылды. 1996 ж. облыстық 
кітапхананың 100 жылдық мерейтойына орай С. Торайғыров есімі берілді. 
Павлодар қала сындағы 1993 жылы Куйбышев көшесіне С. Торайғыровтың 
туғанына 100 жыл толуына орай есімі берілді. 2000 жылы 25 қазан күні 
Павлодар қаласындағы облыстық көркемөнер мұражай ғимаратының 



74

жанында ақын С. Торайғыровқа арналған ескерткіш ашылды. 2003 жылы  
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің алдын
дағы алаңда қоладан бюстескерткіш орнатылды.
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арналған хрестоматиялық оқу құралы / құраст.Қ. Ергөбек. – Алматы: Білім, 
1994. – 352 б.

Белбаева М. С. Торайғыров шығармаларыны тілінің сөздігі / А. Әмі
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Қосыбаев А.Қ. С. Торайғыров капиталистік қатынастар туралы // 
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17 қаңтар. – 17 б.

Солтанбаев З. Сұлтанмахмұт ақынның шәкірті // Сарыарқа самалы. – 
2008. – 12 сәуір. – 6 б.

Ермағанбетова М. Сұлтанмахмұт өмірі, шығармашылығы. «Мен – 
қазақ» өлеңі // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2010. – № 8. – 3942 б.

Мүтиев З. Қазақ лирикасы және С. Торайғыров пен М. Дулатов // 
Жалын. – 2010. – № 8. – 4649 б. 

Махамбетова Ж. С. Торайғыров. «Шығамын тірі болсам адам болып», 
«Мен – қазақ» өлеңдері // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. – 2010. –  
№ 12. – 103106 б.

Жұматов Ғ. Әдеби орта жүйесін тапса: [Павлодар қалалық ақынжазу
шылар форумынан] // Шаһар. – 2011. – 10 ақпан. – 6 б.

Мұқатайқызы Б. «Қамар сұлу» романының құрылымы мен құндылығы: 
(Тереңдетіп оқытатын білім ордасында) // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2012.– 
№ 2. – 2025 б.

Сұлтанмахмұт (18931920) / әзірлеген С. Есжанов // Ақиқат. – 2012. –  
№ 5. – 107108 б.

29 ҚАЗАН     МҰЗАФАР ӘЛІМБАЕВ
     Туғанына 90 жыл (1923) 

Қазақ ақыны, публицист әдебиет зерттеушісі, аудармашы. Қазақ
станның Халық жазушысы (1994), 1978 жылы Қазақ КСРң еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері, ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лау реаты (1984). 
Ұлы Отан соғыс ардагері. 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы 
Маралды ауылында дүниеге келген. 

1965 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 19481958 жж. 
«Пионер» журналында, «Қазақ әдебиеті» газетінде бөлім меңгерушісі 
бас редакторының орынбасары, 19581986 жж. «Балдырған» журналының 
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бас редакторы болды. Алғашқы өлеңдерін 1939 жылы жазды. Майдан 

газеттеріне араласты.
«Ана сәлемі», «Бір күн кейін білдім мен…», «Хаттарым қайда, хатта

рым», «Елімен ер» т.б. өлеңдерінде майдангерлер ерлігін жырлап, патрио
тизмге үндеді.

Бірінші кітабы – «Қарағанды жырлары» 1952 жылы жарық көрді. 
«Құрбыма» (1954), «Лирика», «Жолдаржырлар» (1964), «Өлеңдер меи поэ
малар» (1952, 1958) т.б. жинақтары сол кездегі өмір салтын, еңбекті, «Менің 
Қазақстаным», «Құрыш қазақ», «Мен де Ильичтің баласы» атты лирикалық 
поэмаларында Отанға, туған елге деген сүйіспеншілікті жырлайды.

«Ту тіккен» атты дастаны Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа ту тіккен
дердің бірі Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігіне арналды. «ЕстайҚорлан» 
атты лироэпикалық дастанына белгілі ақын, әнші, компози тор Естай өмірі 
мен сол кездегі оқиға арқау болған. Ол 140 ән мәтінін жазды. Олар 19 тілге 
аударылған.

Әлімбаев балалар әдебиетіне ерекше еңбек сіңірген. Оның «Бал дәу
рен, шіркін балалық», «Ақсерек пен Көксерек» т.б. сондай кітаптары 
оқырмандар қауымына кеңінен танымал. «Асиандағы әпке» жинағы үшін 
ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығы берілді.

Әлімбаев дүние жүзіндегі 70 елдің мақалмәтелін жинап, оларды ана 
тілімізге аударды. Жазушы шығыстың классикалық поэзиясындагы рубаят 
үлгісімен де жазған ақын. Ол А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Иса ковский,  
Н. Тихонов, Тоқтағүл, Я. Райнис, Фирдоуси, Саади, Ш. Петефи, Г. Апполи
нер, Ю. Фучик, Н. Хикмет, т.б. шығармаларын қазақ тіліне аударды. Әлім
баев қырғыздың әйгілі «Манас» эпосын қазақ тіліне аударушылардың бірі.

Ақын шығармалары бірқатар КСРО халықтары және шетел тілдеріне 
аударылған. 2дәрежелі Отан соғысы орденімен және медальдармен мара
патталған.

Әдебиеттер:
Әлімбаев М. Аулақ бол жаман эдеттен / сурет. Б. Ералиева. – Алматы: 

Балауса, 2002. – 326 б.
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ертегілер, дастандар / құраст. О. Асқар. – Алматы: Балауса, 2007.– 432 б. 
Әлімбаев М. Нақылнама: ақылойдың желісі, нақыл – сөздің жемісі. – 

Алматы: Өнер, 2007. – 232 б.
Әлімбаев М. Балдәурен: өлеңдер, дастандар, жұмбақтар, жаңыл т

паштар. – Алматы: Раритет, 2008. – 256 б.
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әңг. Т. Алдабергенқызы // Түркістан. – 2009. – 15 қазан. – 7 б.

Туған жермен қауышу: [Қазақстанның халық жазушысы, Павлодар 
облысының құрметті азаматы М. Әлімбаев жұбайымен Шарбақты ауданы, 
Маралды ауылында болды] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 15 қыркүйек. – 1 б.
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9 ҚАРАША       ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ САЛЬНИКОВ 
        Туғанына 75 жыл (1938)

Ғалымметаллург, техника ғылымдарының докторы. Шығыс Қазақс
тан облысы Секисав ауылында туған. 1960 жылы Киров атындағы 
ТПИді бітірген. 19601979 жж. КСРО түсті металлургия кәсіпорындарда 
жетекшілік етті, 19791993 жж. Павлодар мемлекеттік университетінің 
энергетикалық факультетінің деканы және кафедра меңгерушісі, 1994
1996 жж. ҚР ҰҒАның Шығыс бөлімі Павлодар филиалының директоры.  
19972001 жж. «Павлодарэнергосервис» ЖШСның президентінің элек
троэнергетика бойынша кеңесшісі, энергетика бойынша Павлодар облы
сының әкім аппаратының штаттан тыс кеңесшісі. 2002 жылдан бастап  
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Элек
трические станции и автоматизация энергосистем» кафедра меңгерушісі.

В. Сальников – электроэнергетикалық жүйесіндегі техникалық құрал
дардың электромагниттік үйлесімділік саласы бойынша ірі маман және  
С. Торайғыров атындағы ПМУ жанындағы кандидаттық диссертация
ларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары.

19871991 жж. «Экономия электроэнергии» жоғары оқу аралық ғылы
митехникалық және 19942000 жж. энергия үнемдеу бойынша облыстық 



80

мақсатты бағдарламаларына жетекшілік жасады, Павлодар облысы бой
ынша ғылымитехникалық өнеркәсіптік кеңесінің тең төрағасы болды.

Сальниковтың 140 ғылыми жұмыс, 7 монографиясы бар. Бірнеше өнер
табыстың авторы.

3 медальдармен марапатталған.

Әдебиттер тізімін орысша нұсқасында қараңыз.

13 ҚАРАША    ИВАН ИЛЬИЧ КУРБАТОВ
     Туғанына 75 жыл (19381996)

Суретшімонументалист, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі 
(1991). 1938 жылы Марий Эл Республикасындағы Скрябино селосында 
туған. 1967 жылы В. Мухина атындағы Ленинград жоғары көркемөнеркә
сіп училищесін бітірген. Г.А. Савиновта дәріс алды. 1969 жылдан бастап 
Павлодарда тұрады. Монументалды, мүсіндік станокты, кескіндеме, сәндік
қолданбалы өнермен айналысты. Негізгі тақырыбы – ғарыш және оның 
бойсұндырушылары. Алғашқы монументалды жұмыстары: ғарышкерлер 
В. Быковский және В. Комаров, Б. Егоров, К. Феоктистовтердің қонған 
жеріндегі ескерткіш бедері.

Оның жұмыстары: «Автопортрет» (1974), «Иртыш» қонақжай үйінің 
ресторан залы (витраж, 1974), ППТУ актовый залындағы көркемсурет 
(1976), Павлодарэнергоның профилактория ғимараты (мозаика, 1977), 
«Иртышсовхозстрой» ғимараты (мозаика, 1978), НПЗның «Энергия» әкім
шілік корпусы (мозаика, 1978).

1971 жылдан бастап бүкілодақтық, аймақтық, республикалық және 
облыстық көрмелер қатысушысы. 

1996 жылдың 7 қаңтарында Павлодар қаласында қайтыс болды.

Әдебиттер тізімін орысша нұсқасында қараңыз.

15 ҚАРАША            ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ПОЛИКАРПОВ 
             Туғанына 75 жыл (1938)

Суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі (1991). 1938 жылы 
Павлодар қаласында туған. Мектеп бітірген соң телефон станциясында 
монтер, өлкетану мұражайында, музыка мектебінде мұғалім болып жұмыс 
істеді. 
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1971 жылы Н.В. Гоголь атындағы АлмаАта көркем училищесіне оқуға 
түседі. Училищені және КСРО Суретшілер одағы жанындағы көркем жоба
лау оқуэксперименталды студиясын бітірген соң, 1988 жылы Павлодар 
қаласына келіп, көркемөндіріс шеберханаларында еңбек етеді. 1971 жыл
дан бастап қалалық, облыстық республикалық көрмелер қатысушысы.

В. Поликарпов монументалды өнер, дизайн, қолданбалы өнер, ста
нокты графикамен айналысқан, Қазақстан археологтар ғылым академи
ясы мен ежелгі Отырар қазбасы экспедициясының құрамында болып, 
этнотарихи ұлттық байлықтарымызды зерттеуге қатысып, таланты мен 
шеберлігі, еңбекқорлығы арқасында тамаша туындылар жазды. Оның есімі 
тек өз елімізге ғана емес, сонымен бірге шет елдерге де танымал болған 
суретші. Жеке коллекциялары Германия, Франция, Австрия, АҚШ, Ресей 
мен Жапонияда, сондайақ, еліміздің мұражайларында сақтаулы. 

«Әбу Насыр әлФараби мұраларына», «Тамыз», «Павел Васильевтің 
поэзиясына», «Жак Превер поэзиясына», «Затон», «Баянауыл» деп аталған 
шығармаларына қоса, «Таңдау», «Қысқы элегия», «Таң», «Ымырт», «Кітап
хана», «Самғау», «Қысқы гүл шоғыры», «Аттар», «Қоштасу», «Қопа», «Шоқ 
бұта» атты еңбектері бұл күнде жұртшылықтан жоғары бағасын алды.

1999 жылы графикалық беттерден құралған альбомы жарық көрсе, 
елімізді шығатын «Нива», «Простор», Ресейде шығатын «Юность» жур
налдарында суреттері жарияланды.

В. Поликарпов «Құрмет белгісі» орденімен марапатталған.

Әдебиеттер:
Молдайып С. Сыршыл әлем: [Қазақстан Суретшілер одағының мү  

шесі, қылқалам шебері Виктор Поликарпов жайлы] // Сарыарқа самалы. – 
2003. – 25 қазан. – 7 б.

Әубәкірова Ш. Әр туындысы – сурет өнерінің биік шыңы: [Павлодар 
облыстық көркемөнер музейінде В. Поликарповтың мерей тойлық көрмесі 
ашылды] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 20 қараша. – 20 б.

15 ЖЕЛТОҚСАН    ҚАЛИЖАН НҰРҒОЖАҰЛЫ  
     БЕКХОЖИН

     Туғанына 100 жыл (19131990)

Ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1913 жылы Павло
дар облысы, Баянауыл өлкесінде Қызыл тауда туған. Бала кезінде жалда
малы молдадан арабша хат таныған Қалижан 1924 жылы дін оқуынан кеңес 
мектебіне ауысқан. 

1929 жылы Комсомол қатарына өтеді. 1930 жылдың басында Ертіс 
бойындағы Ақсу ауылында мұғалім болып істеген. 1932 жылы 19 жасында 
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аудандық «Колхоз» газетінде өлеңі басылып шықты. Содан кейін осы 
газеттің жауапты хатшысы қызметіне жұмысқа шақырылды. 1934 жылы 
мамыр айында Алматыға Қазақстан жазушыларының І съезіне Павлодар
дан делегат болған. 19341938 жж. Қазақ педагогикалық институтында 
оқиды.

1938 жылдан Қазақстан комсомолы ОКнің баспасында, Қазақстан 
Жазушылар одағында, Тіл және әдебиет институтында, соғыстан кейін 
Тіл және әдебиет институтында, Қазақстан Жазушылар одағында жұмыс 
істеді. 

1949 жыл дан шығармашылық жұмыста болды. Алғашқы лирикалық 
туындыларында замандастарының қиындыққа толы күрделі өмірін 
жырлады. Қазақ халқының тарихындағы дарынды тұлғалар туралы 
«Орман қызы» аталатын тұңғыш поэмасы (1938) республикалық бәйге 
алды. «Кек» поэмасы (1940), «Ақсақ құлан» атты поэмасында (1938) күй 
өнерінің кұдіретін, 13 ғасырдағы қа зақ халқының ерлік күресін сурет
тесе, «Батыр Науан» поэ масы (1940) – қазақтардың Ресей отаршылығына 
қарсы қаһармандық күресінің көркем шежіресі ретінде танылған шығарма. 
Соғыс жылдары «Александр Невский» (1941), «Жиырма сегіз» (1942) атты 
патриоттық дастандарын жазды. 

«Мариям Жагорқызы» поэ масында (19491954) екі жастың шынайы 
махаббатын бейнеледі. Сталинге табынған кездегі елдегі қиын өмірді 
суреттеген «Тұрлаулы тағдыр» поэмасы (1957, 1962) қазақ әдебиетіндегі 
елеулі құбылыс болды. 1974 жылы ақын Әзербайжан халқының ұлы ақыны 
Низами мен кыпшақ қызы Әппақтың аяулы махаббаты туралы «Әппақ
наме» атты поэма жазды. «Сері күйші» поэмасында (1989) ком позитор, 
ғұлама, шешен, әрі батыр Қорқыт Атаның бейнесін шынайы шеберлікпен 
сомдады. Бекхожин – «Қазақ совет әдебиеті» атты орта мектепке арнал
ған окулықты жазуға катысты (1942; телавтор). Әдебисын мақалар 
мен шығармашылық портреттер жазды. Пьесалары республикалық, 
облыстық театрларда қойылды. «Ұлан асу» пьесасында қазақ халқының 
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің қолбасшысы Абылай ханның 
ерлік жолы, өмірі шынайы суреттелген. А.С. Пушкин, A.M. Горь кий, т.б. 
шығармаларын қа зақ тіліне аударды. Бекхожинның өлендері мен поэма
лары ТМД елдері халықтарының тілдеріне аударылып, кеңінен танылды. 

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1978). Екі рет Еңбек 
Қызыл Ту (1959, 1973), Халықтар Достығы, ІІдәрежелі Отан соғысы 
ордендерімен (1983), Қазақ КСРнің Құрмет Грамотасымен және көптеген 
медальдармен марапатталған. Қазақстанның Халық жазушысы (1986). 
Павлодар қаласының Құрметті азаматы. Жазушының есімін мәңгі есте 
қалдыру мақсатында Алматы, Павлодар қалаларының бір көшесі және 



83

Павлодар қаласындағы № 12 мектеп ақынның есімімен аталады. 2002,  
2007 жж. «Батыр Науан», 2004 жылы «Өлеңім – өмірім» (Қ. Бекхожин 
жайлы естеліктер), 2005 жылы «Алты асқар» кітаптары жарық көрді.

Қалижан Нұрғожаұлы 1990 жылы 2 қазанда Алматы қаласында 
қайтыс болды. 

Әдебиеттер:
Бекхожин Қ. Мамырстан: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: Жазушы, 

1990. – 176 б.
Бекхожин Қ. Батыр Науан: өлеңдер. – Астана: Елорда, 2002. – 272 б.
Бекхожин Қ. Алты асқар: өлеңдер. – Алматы: Раритет, 2005. – 320 б.
Бекхожин Қ. Дастандар, балладалар мен аңыздар. – Алматы: Ан Арыс, 

2010. – 376 б. 
Бекхожин Қ. Батыр Науан: өлеңдер, толғаулар мен дастандар. – Павло

дар: ЭКО, 2011. – 374 б. – («КерекуБаян кітапханасы» сериясы).

* * *
Бекхожин Қ. Бұл күнде жырдың бесті жүйрігісің: (Ақын Қ. Ыдырысов

тың елу жасқа толуына) // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 26 қыркүйек. – 5 б.
Бекхожин Қ. Махаббат лирикасының антологиясы: Өлеңдер // Пара

сат. – 2009. – № 1. – 17 б.

* * *
Нарымбетов А. Қалижан Бекхожин. – Алматы: Рауан, 1993. – 104 б.
Бекхожин Қалижан Нұрғожаұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 

10 т. – Алматы. – 1999. – 2 т. – 262263 б.
Бекхожин Қалижан Нұрғожаұлы // Қазақстан әдебиеті. Энциклопедия. –  

Алматы. – 1999. – 167168 б.
Бекхожин Қалижан Нұрғожаұлы // Қазақстан Жазушылары: ХХІ ға 

сыр. Анықтамалық. – Алматы. – 2004. – 8182 б.
Өлеңімөмірім: Қалижан Бекхожин туралы естеліктер / құраст. Е. Бек

хожин, М. Бекхожина. – Алматы, 2004. – 376 б. – (Әдеби мемуарлар)
Бекхожин Қалижан Нұрғожаұлы // Қазақстан әдебиеті. Энциклопе

дия лық анықтамалық. – Алматы. – 2005. – 128 б.
Досбай Жібек Бекіманқызы. Қалижан Бекхожин поэмаларының 

көр кем дік әлемі: Филология ғылым канд. … автореф. Дис.: 10.01.02 /  
М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институті. – Алматы, 2005. – 26 б.

Маликов Қ.Т. Қалижан Бекхожин поэзиясындағы теңеу мен эпитеттің 
қолданыс ерекшеліктері: Филология ғылым канд. … автореф. дис: 10.01.02 
/ Қ.Т. Маликов; Л.Н. Гумилев атындағы ұлттық университеті. – Астана, 
2005. 
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Қозыбаев С. Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуші Қ.Бекхожин жай
ында // Баянаула дуаны: тұлғалары, тарихы, мәдениеті: Баянауыл сыртқы 
округінің ашылуына 180 жыл толуына орай өткізілген халықарал. Ғыл. – 
тәжір. Конф. Материалдары. – Қарағанды, 2006. – 5861 б. 

Бекхожин Қалижан Нұрғожаұлы // Қазақстан Жазушылары: Анық
тамалық. – Алматы. – 2009. – 99100 б.

* * *
Бораш Б. Қ. Бекхожин поэзиясындағы Кенесары мен Наурызбай тұл

ғалары // Ізденіс (Гуманитарлық ғылымдар сериясы). – 2002. – № 4. – 710 б.
Бораш Б. Қ. Бекхожиннің «Батыр Науан» поэмасындағы Кенесары 

бейнесі // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2002. – № 12. – 4245 б.
Алдаберген Қ. Буырқанған, бұрқанған жыр тасқыны: [Халық жазу

шысы Қалижан Бекқожиннің туғанына – 90 жыл] // Сарыарқа самалы. – 
2003. – 29 қараша. – 5 б.

Қазақстан Республикасының халық жазушысы, ақын Қалижан Бекхо
жиннің туғанына – 90 жыл // Сарыарқа самалы. – 2003. – 4 желтоқсан. – 7 б.

Рәш М. Қайыржан мен Қалижан (Бекхожиндер) // Жас Алаш. – 2003. – 
13 желтоқсан. – 11 б.

Молдағалиев Т. Жарқын жүзі жадымда: [Атақты ақын Қалижан Бекхо
жин туралы сыр] // Парасат. – 2003. – № 12. – 29 б.

Рәш М. Қазақ поэзиясының қабырғалы қаламгері: [Ақиық ақын, 
Қазақстанның халық жазушысы Қ. Бекхожиннің 90 жылдығына орай] // 
Заман – Қазақстан. – 2004. – 9 қаңтар. – 11 б.

Исаев И. Ақынға арнау (Ақын Қалижан Бекхожиннің 90 жылдығына) 
// Жас қазақ үні. – 2004. – 13 ақпан. – 7 б.

Ақшолақов Т. Өлеңімен шежіре өрнектеген (Қалижан Бекхожинді еске 
алғанда) // Түркістан. – 2004. – 20 ақпан. – 6 б.

Зейнулина А.Ф. Қалижан Бекхожин поэзиясының тілі // ПМУ хабар
шысы. Филологиялық серия. – 2004. – № 3. – 134155 б.

Өз заманының өршіл ақыны: [Халық жазушысы, жерлесіміз Қалижан 
Бекқожин туралы] // Сарыарқа самалы. – 2007. – 23 қаңтар. – 4 б. 

Аханбайқызы А. Сәбиттің үйінде сақталған «Батыр Науан» // Қазақ 
әде биеті. – 2007. – 14 желтоқсан. – 10 б.

Неталиев М. Қалижаннан қалған сөз: [Жазушы Қ. Бекхожиннің 
шы ғармашылығы жайлы] // Жалын. – 2007. – № 2. – 5053 б.

«Мен бақытты өмір сүрдім деп Ойлаймын»: [Ақынжазушы Қ. Бек
хожиннің зайыбы Зайда Бекхожинамен сұхбат] / әңг. Д. Мамырбаева// 
Жұлдыз. – 2007. – № 3. – 181188 б.

Байдәулетова Қ. Ақын мұрасыхалық назарында: [Қазақстанның 
халық жазушысы, Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының иегері Қалижан 
Бек хожиннің туғанына – 95 жыл] // Айқын апта. – 2008. – 6 қараша. – 25 б.
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Пайғамбар парқын білген ағаш: [Қазақстанның таулы жерінде 
жайылы] // Айқын. – 2009. – 20 тамыз. – 28 б.

Отарова А. Маршал Әбдіхалықов повесінің тарихи тағылымы: (Тарих 
тағылымы) // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2009. – № 2. – 95104 б.

Әбдешев З. Көз көрген: [атақты жазушылар туралы естеліктер] // Еге
мен Қазақстан. – 2010. – 25 тамыз. – 13 б.

Қоңыр А. Қазақ баспасөзінің қара нары // Айқын. – 2011. – 5 наурыз. – 7 б.

27 ЖЕЛТОҚСАН         ШАХАН ӘЛІМХАНҰЛЫ МУСИН 
          Туғанына 100 жыл (19131999)

Қазақ актері, ҚазКСРң Халық әртісі, ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі 
(1966). 1913 жылы Павлодар облысы Май ауданы Үлкен Ақжар ауылында 
туған. 1930 жылы Алматы ауыл шаруашылық институтында оқыды. 1931
1932 жж. Семей облысының Бесқарағай ауданының атқару комитетінде 
хатшылық қызмет атқарды. 

Актерлік жолын 1934 жылы Семей облысы қазақ драма театрынан 
бастады. Мусин осы театрдың іргетасын қалаушылардың бірі. Актердің 
тұңғыш рөлі – І. Жансүгіровтің «Кек» («Кек кетті») атты пьесасындағы 
Бидахмет рөлі еді. Семей облыстық драма театрында Арыстан, Есен  
(М. Әуезовтың «АйманШолпаны» мен «ЕңлікКебек»), Әбіш (Б. Майлин
нің «Шұға») бейнелерін жасады. 19541957 жж. қазіргі Қазақ мемлекеттік 
академиялық жастар мен балалар театрында актерлік қызмет атқарды. 

1957 жылдан Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрының 
актері. Мусин сахнада негізінен творчестволық зиялылар өкілдерінің 
сахналық бейнелерін жасауда көп еңбек сіңірген актер. Оның ойнаған 
рөлдері поэзиялық әуен мен романтикалық серпінге толы. Ақан (Ғ. Мүсі
репов, «Ақан сері – Ақтоқты»), Сырым (Әуезов, «Қарагөз»), Айдар (Әуезов 
пен Л.С. Соболев «Абай»), Махамбет (Ғ. Сланов осы аттас пьесасында), 
Сапар (Т. Ахтанов «Сәулесінде»), Әпенде (Назым Хикмет, осы аттас пьеса
сында), Моцарт (А. Пушкин «Шағын трагедиялары»), Телегин (А.П. Чехов, 
«Сүйікті менің ағатайым») рөлдері осы бағытта шешім тапты. 

Ол саяси қуғынсүргін азабын тарта жүріп (Колымада, 19371946; 
Сібірде, 19481954) көптеген өлеңдер жазды.

1958 жылы Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 
онкүндігіне қатысты. 1954 жылдан бастап киноға түсті: Рүстемов («Бұл 
Шұғылада болған еді», 1955), Сапаров («Біз осында тұрамыз», 1956), 
Баймағанбет («Шоқан Уәлиханов», 1957), Профессор («Ұлан», 1977), Ректор 
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(«Қосымша саудалар», 1979), Төле би («Жазушы асығады», 1980), т.б. 
рөлдерде ойнады. 

1999 жылы 26 желтоқсанда Алматы қаласында қайтыс болды. 

Әдебиеттер:
Мусин Шахан // ҚСЭ. 12 т. – Алматы, 1976. – 8 т. – 191 б.
Мусин Шахан Әлімханұлы // ҚазССР: Қысқаша энциклопедия. 4 т. – 

Алматы, 1989. – 4 т. – 441442 б. 
Мусин Шахан // Қазақ өнері: Энциклопедия. – Алматы, 2002. – 509 б.
Шахан Мусин. 24 – кітап / С. Торайғыров атындағы МУнің Е. Бек

маханов атындағы «Өлке тарихы мен этнографиясын зерттеу орталығы»: 
Павлодар: ЭКО, 2003. – 164 б.

Мусин Шахан // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 10 т. – Алматы, 
2004. – 6 т. – 591 б.

Мусин Шахан // Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы, 2005. – 462463 б.

Сығай Ә. Сахна саңлақтары. – Алматы: Жалын, 1998. 

* * *
Қапаста жазылған хаттар (Жала құрбандарының жырлары). – Алма

ты. – 1992. – 152 б.
Қалиев Қ. Талант тағдыры // Сарыарқа самалы. – 1998.– 27 қаңтар. –  

4 б.
Қоштасу сөз // Қазақ әдебиеті. – 2000. – № 1. – 12 б.
Кенжетайұлы К. 18 жыл тұншыққан Шахан еді // Парасат. – 2000. –  

№ 9. – 134 б.
Сығай Әшірбек. Шахан Мусин (1913): (Тұлға) // Мәдениет. – 2011. –  

№ 9. – 27 б.
Тәшенов Т. 16 жол өлеңі үшін 18 жыл азапта болған: (белгілі өнер 

қайраткері, актер, ақын, Қазақстанның халық артисі Шахан Мусин туралы) 
// Айқын. – 2012. – 31 мамыр. – 6 б.

Қызырұлы М. «Ұлық болу келмесе де қолымнан, Ұлың бола білу еді 
арманым»: [Шахан Мусин жайлы] // Жас қазақ үні. – 2012. – № 2728. – 17 б.
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕРІНЕ ҚЫСҚАША 
АНЫҚТАМАЛАР МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

         ҒАБДЫЛУАХИТ ХАЗІРЕТ ТІЛЕНШІҰЛЫ 
         Туғанына 160 жыл (18531926)

1853 жылы Павлодар облысына қарасты Шарбақты ауданының 
Қызылшілік ауылында туған. Ғабдылуахит Хазірет ерекше тұлға – 
жасынанақ зерек, не нәрсеге болса да, көңіл аударғыш, білгісі кеп зерттеп, 
зерделегіш боп өседі. Сегіз жасынан ауыл молдасына барып хат таниды. 
Ол алғашқы сапарында Семей шаһарына жетіп, мұндағы аса білгір деген 
Қапияш, Шархы, Шәмши, Шериазидден атты ұстаздардан бірекі жылдай 
дәріс алады. Өз білгеніне мардымды білім қоса алмайтынын ұғынып, 
ол сол тұстағы діни білімнің нық діңгегі аталатын Бұхар қаласындағы 
«Мір араб» медресесінде білім алған ол Ислам дінін дәріптеп, шәкірт 
тәрбиелеген. Ағартушылық салада толайым іс тындырды. Есеп және 
жағырапия пәндерінен дәріс берген. Шәкірттеріне шығыс поэзиясы мен 
философиясын оқытқан. Ғабдылуахит Хазірет отбасының тұңғышы. Екі 
інісі мен екі қарындасы болған. Өкініштісі, халықтың құрметіне бөленген 
әулиенің Қарақұл, Сарықұл, Сабанқұл есімді үш ұлы екінші дүниежүзілік 
соғыста қайтыс болған. Ғабдылуахит Хазірет халықты ізгілікке бастап, 
имандылыққа үндеген. 

Ғабдылуахит Бұхарадан оқуын тәмамдап елге хазірет атағына ие болып 
оралғанда, Нұрмағамбеттің (Нұрекенің) немересі Темірғали Сейтен –  
Малыбай елінде болыстын. Осы өңірге ислам дінін тарату үшін мешіт
медресе салуды Темірғалы өз міндетіне алады. Қазіргі Шербақты ауданы 
Есілбай ауылының сыртындағы ну қарағайдың бауырынан биік етіп аспан 
түстес көк мешіт салдырды.

Ғабдылуахит хазірет жаңа мешітмедресенің имамы, әрі ең алғаш 
қабылданған жүзге жуық шәкірттерге ұстаз болды. Ғабдылуахит жетек
шілік еткен Есілбай ауылының медресесінен 56 жылдың ішінде 100ге 
жуық адам білім алып, ауылауылға молла болуға аттанып жатты.

Ғабдылуахит хазіретінің зираты қазіргі Павлодар облысының Шар  
бақты ауданына қарасты Темірғалы ауылынан он шақырымдай қашық
тықтағы Ботабас деген жердегі үлкен қорымда. Осы жерде 1993 жылы 
ескерткіш қойылды.

Лебяжі ауданының орталығы – Аққу ауылында Ғабдылуахит Хазірет 
атындағы мешіт ашылды. Шарбақты ауданы Арбиген ауылының маңын
дағы Келдіқыз жайлауында жерленген белгілі исламтанушы, әулие Ғаб
дылуахит Хазірет Тіленшіұлына 2012 жылы кесене тұрғызылды.
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Әдебиеттер:
Ғабдылуахит Хазірет // Түкісов У. Киелі жандар және ұрпақтары 

(тарихи зерттеулер). – Павлодар, 2002. – 148155 б.
Ғабдылуахит Хазірет (18531926) // Уақ шежіресі / құраст. Т.Е. Дайке

нов. – Астана, 2009. – 181182 б.
Ғабдулаухит Қазірет туралы бірер сөз // Оспантегі Д.Ш. Ғабдулуақит 

қазірет мешіті. – Павлодар, 2009. – 13 б. 

* * *
Әміренов Ф. Қасиетті өлкедегі қуаныш: (Шарбақты ауданында 

Ғабдылуахит Хазірет кесенесі тұрғызылды) // Сарыарқа самалы. – 2012. – 
17 шілде. – 12 б.

     ИМАНЖҮСІП ҚҰТПАНҰЛЫ 
     Туғанына 150 жыл (18631931)

Халық композиторы, ақынжырау. 1863 жылы Павлодар облысы Ақсу 
ауданында туған. Атасы Тұрғанбай дат (18041850) Түркістан қаласы 
маңындағы Шілік өңірінің биі болған. Әкесі Құтпан Кенесары Қасымов 
көтерілісіне қатысқан. Иманжүсіп жас кезіненақ жырға, шешендік сөзге 
құмар болып, салсерілер дәстүрін ұстап, саятшылық құрды. Ол суы
рыпсалма ақын болған. Иманжүсіп – әділет, теңдікті жырлаған күрескер 
әнші болғандықтан бірнеше рет қуғынға ұшырып, жалған жаламен жер 
аударылған. 

Иманжүсіп 19 ғасырдың аяқ шенінде Ақмолаға келеді. 19051912 жж. 
Өскеменге, 1914 жылы Жетісуға жер аударылады. Шұбарағаш, Ойжай
лау, Лепсі, Қапалда тұрып, бірнеше рет жауапқа тартылған. Иманжүсіп  
1913 жылы атамекеніне оралып, Сырдария губерниясының Шиелі болы
сына қоныстанған. Кеңес дәуірінде тағы да қудалау көріп, Сарысуға көшіп, 
1930 жылы 20 желтоқсанда тұтқындалады. 02.03.1931 ж. ОШУ жанындағы 
үштіктіктің шешімімен атылып, 1990 жылы толық ақталған.

Иманжүсіптің кең ауқымды әндері Арқада, Жетісуда таралған. «Сары
мойын», «Бұғалы мен Тағалы», «Ішім өлген, дүниеай, құр сыртым сау», 
«Әкем Құтпан болғанда, ағам Шонай», «Қысырақтың үйірі жирен ала», 
«Мен қалайша жалғанда тұрақтайын», т.б. әндері бар. Оның әндерін  
А.В. Затаевичке, Қ. Байжанов, Қ. Байсейітов, И. Байзақовтар нотаға түсірткен.

А. Затаевич Иманжүсіптің әндерін «Қазақ халқының 1000 әні» 
жинағына енгізген. Соңғы жылдары Иманжүсіптің жаңа әндері табылған. 
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«Сейфүлмәлік», «Сарыарқа» (4 нұсқасы), «Сарыбел», «Ерейментау» 
(2 нұсқасы), «Болған жастан» (2 нұсқасы), т.б. әндері әр жылдардағы 
фольклорлық экспедициялар кезінде жазылып алынған. «Сармойын» әні 
Е.Г. Брусиловский дің «Қыз Жібек» операсында (Бекежан ариясы) пайда
ланды. 

2001 ж. жарық көрген «Иманжүсіп» (авторы Р. Көшенова) атты кітапқа 
Иманжүсіптің әндері толық енген. Иманжүсіптің өлеңдері Орталық 
ғылыми кітапхананың сирек қолжазбалар қорында сақтаулы.

1931 жылдың 2 наурызында Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында 
қайтыс болады.

2012 жылы қыркүйек айында Павлодар облысы Ақсу қаласында 
Иманжүсіп Құтпанұлы атындағы спорт сарайы ашылды.

Әдебиеттер:
Иманжүсіп Құтпанұлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия. 4 т. – 

Алматы, 1989. – 4 т. – 276 б.
Иманжүсіп Құтпанов // Бес ғасыр жырлайды. – 2 т. – Алматы, 1989. – 

315319 б.
ИманЖүсіп // Қоңыратбаев Ә. Керуен: Деректі әңгімелер мен есте

ліктер / құраст. Т. Қоңыратбаев. – Алматы, 1989. – 4959 б.
Иманжүсіп Құтпанов // Ай, заманай, заманай … (Бес ғасыр жыр

лайды). 2 т. – Алматы, 1991. – 2 т. – 315320 б.
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     ЕСТАЙ БЕРКІМБАЕВ 
     Туғанына 145 жыл (18681946)

Әнші, ақын, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі. 1868 жылы Павлодар облысы 
Екібастұз ауданындағы Ақкөл ауылында туған. Анасы Күлипа, нағашысы 
Байтұлым да әнші болған. Естай олардан көптеген жыр, дастан, толғаулар 
үйренді. Әнге деген құмарлығы 78 жасындаақ байқалады. 16 жасында 
Біржан салды тыңдап, ұмытыл мастай әсер алады. Осы дидарласу болашақ 
өнерпазға үлкен шабыт береді. Естай Жарылғапберді, Ақан сері, Балуан 
Шолақ, Сәтмағамбет, Үкілі Ыбырай, Шашубай сынды әншіақындармен 
бірге үлкен жиындарда әнса лып, халыққа танымал болады. Естай ақындық, 
орындаушылық өнерімен қатар шебер композитор ретінде де белгілі. Оның 
әндері салсерілер дәстүрін ілгері дамытты. 

Композитордың алғашқы туындысы – «Шолпан қаққан» әні. Оның 
«Жай қоңыр», «Наз қоңыр», «Майда қоңыр», «Юранай», «Бір мысқал», 
«Ашупышақ», «Дүниеай», «Еркем», «Гүлнарайым», «Қоштасу», «Ғашық», 
«Қаламқас», «Қара көз» әндері – қазақ музыкасының алтын қорына 
қосыл ды. Классикикалық «Хорлан», «Құсни – Қорлан» әндері Естайдың 
есімін аңызға айналдырды. Бұл әндерді композиторлар М. Төлебаев «Бір
жанСара», Е.Г. Брусиловский «Ер Тарғын» операларында, С.И. Шабель
ский мен Л.М. Шаргородский қобыз бен оркестрге арналған концертінде 
пайдаланды. Естай кеңестік дәуірде «Туды күнім», «Құрбылар», «Өмір», 
«Қоңыр жел» әндерін шығарды. Естай әндерін түңғыш рет нотаға түсірген  
А.В. Затаевич болатын. 

Естай 1939 жылы Алматыға келіп, музыка зерттеуші әрі композитор 
Б.Г. Ерзаковичке өз әндерін нотаға түсіртеді. Сол сапарында ол халық ақы ны 
Жамбылмен кездесті, ақын Қ. Аманжолов әншінің өз аузынан «Хорлан» 
әнін естіп, «Хорлығайын» атты драмалық поэма жазды (1939). 

1939 жылы Естай Беркімбайұлы Қазақстан Жазушылар одағының 
2съезіне қатысты. Ұлы Отан соғысы жылдарында ел арасында ән шырқап, 
халықты жеңіске жігерлендірді. 1945 жылы ұлы ақын Абайдың туғанына 
100 жыл толу тойына қатысып, Нұрлыбек, Төлеу, Сапарғали және Нартай 
ақындармен өнер сайысына түсті. 

А. Жұбанов пен Ерзакович Естайдың өмірі мен шығармашылығы 
туралы зерттеу еңбектер жаз ды. Ақын М. Әлімбаев «ЕстайХорлан» поэ
масын әнші өміріне арнады (1968). Естай әндерін орындап, ел игілігіне 
айналдырған белгілі әншілер – Б. Жылқыбаев, Қ. Байжанов, Т. Арғынбаев, 
М. Ержанов, Р. Абдуллин, Е. Серкебаев, Ж. Кәрменов, Қ. Байбосынов және 
т.б. 1994 жылы Павлодар қаласындағы Бебель көшесіне және қалалық 
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мәдениет сарайына Естай Беркімбайұлының есімі берілді. 2010 жылы 
Ресейдің Алтай өлкесіндегі Борлы ауылы жанындағы қарымға белгі тас 
қойылды. 

1946 жылы Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы Ақкөл ауылында 
қайтыс болды.

2009 жылы қалалық мәдениет сарайына Естай есімі берілді.

Әдебиеттер:
Естай Беркімбайұлы // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / Бас ред.  

Ә. Нысанбаев. 10 т. – Алматы, 2001. – 3 т. – 432 б.
Естай Беркімбайұлы // Қазақ өнері. Энциклопедия. – Алматы, 2002. – 

202203 б.
Естай Беркімбайұлы // Қазақстан мәдениеті. Энциклопедиялық анық

тамалық – Алматы, 2005. – 224225 б.
Естай Беркімбайұлы // Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтама

лық. – Алматы, 2005. – 194 б.

* * *
Естай естен кетпес // Бегалин С. Сахара сандуғаштары: (естеліктер мен 

естігендер). – Алматы, 1976. – 7182 б. 
Естай (мақалалар, естеліктер, зерттеулер, поэмалар, арнау өлеңдер) / 

құраст. А. Бәделханов. – Павлодар, 2002. – 232 б.
Естай Беркімбаев / С. Торайғыров атындағы МУнің Е. Бекмаха

нов атын дағы «Өлке мен этнографиясын зерттеу орталығы». – Павлодар,  
2003. – 126 б. (14кітап).

Екібастұз өлең өрінде: өлеңдер жинағы / бас ред. Д.Б. Қарашашева. – 
Екібастұз, 2005. – 148 б.

Халық композиторы Естай Беркімбаев өмірі мен шығармашылығы // 
Қалиев Ә. Халық – таланттар көзі / Ж. Қалиева. – Павлодар: ЭКО, 2006. – 
247252 б.

Арқада ән тербеген Естай ақын // Жұматов Ғ. Мәшһүр тағлымы: елге 
танылған есімдер. – Павлодар, 2008. – 127135 б.
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Мырзахметұлы Е. Үкілі Ыбырай: [Ақын Ибрай Сандыбаев туралы] // 

ТаңШолпан. – 2006. – № 3. – 128150 б.
Мырзахметұлы Е. Жұтақы жыл хиқаятынан үш үзік: Әңгіме // Жа 

лын. – 2007. – № 4. – 1318 б.
Ерғазина Д. Естайдың бюсті орнатылды: [Ескерткіш ашылу] // Отар  

қа. – 2008. – 4 қыркүйек. – (№ 36). – 1 б.
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Молдайып С. Гүлсім Назымбекқызы: Мен Қорлан әжеме тартыппын: 
[Естай ақын ғашық болған Қорланның немересі Павлодар облысындағы 
Ақсу қаласында тұрады] // Айқын. – 2009. – 28 шілде. – 5 б.

Әлиева Г. Ардақтайық сарыарқаның асылын: [әншікүйші композитор 
Естай Беркімбайұлы туралы] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 18 тамыз. – 4 б.

Рахимов Е. Ғашық ақын ғажабы: [әншікүйші композитор Естай 
Беркімбайұлы туралы] //Сарыарқа самалы. – 2009. – 18 тамыз. – 4 б.

Омаров М. Естай ақынға белгітас орнатылды // Сарыарқа самалы. – 
2009. – 29 қазан. – 15 б.

Молдайып С. «Ғашықтық ғаламаты» салтанат құрмақ: [Қала ішінде 
ақын, әнші, композитор Естай Беркімбаевқа ескерту орнату жайлы] // 
Шаһар. – 2010. – 22 сәуір. – 4 б.

Мәңгілік махаббат жыры: [халқымыздың аяулы перзенті, ақыны және 
композиторы Е. Беркімбайұлына арналған Ресейдің Алтай өлкесіндегі 
Борлы ауылы жанындағы қарымға белгі тас қойылды] // Қазақстан әйел
дері. – 2010. – № 9. – 12 б.

    ҚАМАР ҚАСЫМҰЛЫ ҚАСЫМОВ 
    Туғанына 120 жыл (18931966)

Халық шебері, музыка аспаптарын жасаушы, КСРО Суретшілер 
одағының мүшесі, Қазақ КСРң еңбек сіңірген өнер қайраткері. 1893 жылы 
қазіргі Павлодар облысы Баянаул ауданында дүниеге келген. Музыка 
аспабын жасаушы шебер. Қ. Қасымов қазақтың дәстүрлі көне музыкалық 
аспаптарын жетілдіру ісімен айналысқан тұңғыш органолог. 

Ол ХХ ғасырдың 2030 жж. мәдени бет бұрыстардың бел ортасында 
болып, көне қылқобызды, салсерілердің тоғыз пернелі қара домбырасын, 
аңшылық пен саяткерлік аясында ғана қолданылып келген дауылпаз бен 
шыңдауылды, бақташылардың сыбызғыны классик, аспап дәрежесіне дейін 
жетілдіріп, оркестрлік шығармаларды орындауға лайықтап жасады. Ол 
жасаған ұлттық аспаптар әр түрлі деңгейде өткен халықаралық көрмелерге 
койылды. Республикамызда алғаш ашылған музыкалық аспап жасау 
шеберханаларының ісін жолға қойып, Құрманғазы атындағы мемлекеттік 
халық аспаптар оркестрі мен Жамбыл атындағы Қазақ филармониясының 
және Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваторияның музы
канттарын оркестрлік үлгіде жасалған музыкалық аспаптармен қамтама
сыз етті. 
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Еңбек Қызыл Ту орденімен, бірнеше мәрте Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Құрмет Грамотасымен, медальдермен және Монғолия 
үкіметінің ең жоғарғы «Ал тын гадс» орденімен марапатталған, Баян Өлгий 
аймағының Құрметті азаматы. Қамар Қасымов жасаған музыкалық аспап
тар Қытай, Үнді, Венгр, Монғол, Мәскеу, СанктПетербург, Алматы, Семей 
қаларындағы мұражайларда сақтаулы.

Қамар Қасымов 14 маусым 1966 жылы Алматы қаласында дүниеден 
өтті.

Әдебиеттер:

Қолөнер шеберлері [Қамар Қасымов туралы мәліметтер бар] // Баяна
ула. – Астана. – 2001. – 111112 б.

Қасымов Қамар // Қазақ өнері: энциклопедия. – Алматы, 2002. – 434 б.
Қасымов Қамар // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / Бас. ред. Б. Аяған. 

10 т. – Алматы, 2003. – 5 т. – 665 б.
Қамар Қасымов // құраст. А. Бәделхан, З.С. Жәкішева. – Павлодар, 

2004. – 206 б.
Қасымов Қамар // Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтама  

лық. – Алматы, 2005. – 390 б.
Қасымов Қамар // Баянаула перзенттері. – Павлодар, 2008. – 416 б.

* * *
Бәделхан А. Бас қобызға Қамардың аты қалай берілді?: [Қазақтың 

ұлттық музыка мәдениетінің дамуына орасан ықпал жасаған біртума 
дарын Қамар Қасымов туралы] // Жас Алаш. – 2002. – 2 шілде. – 5 б.

Исабай Қ. Сталинге домбыра жасаған шебер: [Павлодар облысы Бая
науыл тумасы Қамар Қасымов туралы] // Ана тілі. – 2005. – 18 тамыз. – 5 б.

 № 9 ОРТА ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕП ГИМНАЗИЯСЫ
 Ашылғанына 75 жыл (1938)

1938 жылы қала шетінде Ленина 666, 68 үйлерінде 458 м2 (81 бөлме),  
210 орындық орысшақазақша мектеп ашылды. (Павлодар Қалалық 
одағының Президиумының қаулысы). Алғашқы директоры Морщинина 
Ольга Ивановна болды.

1946 жылы 26 тамызда мектеп Луначарский көшесіне, бөлмелері бар 
үйге көшті. (№ 785/1/167/15 бұйрық, № 9 жетіжылдық қазақша мектептің 
паспорты). Қазіргі Короленко 27 үйіндегі (бұрынғы Лассаля, 27) ғимарат 
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1949 жылы арнайы 194 орындық мектеп үшін құрылды. 19491952 жж. 
мектеп директоры А.А. Наурызбаев, 19521955 жж. Р.Д. Нурпеисова, 1955
1958 жж. Ш.Д. Ташмагамбетов, 19591962 жж. К.Б. Байтасов, 19621969 жж. 
А.А. Овчинникова, 19691988 жж. М.П. Павленко, 1988 жылдың наурыз 
айынан бастап 1991 жылдың желтоқсан айына дейін В.В. Ткаченко, 1992
2011 жж. М.Н. Филинская, 2011 жылдан С.В. Завальная басқарып келеді. 

1962 жылы № 9 орта мектеп Короленко 27 ағаш ғимаратта орналасты, 
қазақ сынып – 7 (179 оқушы), орыс сынып – 9 (254 оқушы.). 1968 жылы 
мектеп Калинин, 90 көшесіндегі жаңа ғимаратқа көшті. Мектеп А.П. Гайдар 
аты берілді.

А.Я. Сотник басқарған № 5 бастауыш мектеп ұжымы, № 9 орта мектеп 
ұжымына қосылды. 80 жылдарға қарай мектептің материалдытехникалық 
базасы жақсарды. 1988 жылдың 19 мамырында Павлодар қалалық халық 
депутаттар кеңесінің және Атқарушы комитетімен (№ 14/256 бұйрық)  
«О проектировании пристроек к школам г. Павлодара» шешім қабылданды. 
Берілген шешім негізінде № 9 орта мектепке 450 оқушыға арналған 
жалғастыра салынған жайжың жобалау және құрылысы басталды. 

1989 жылы № 9 орта мектеп математика және бастауыш сынып 
бағыты бойынша тірек мектеп болды. 19881989 жж. қалалық мектеп
тер арасындағы әлеуметтік жарыс бойынша – № 9 орта мектеп 4 орынға 
ие болды. 19891990 жж. мектепте алғашқы компьютерлер пайда болды.  
1991 жылы мектеп жалғастыра салынды. 

2003 жылы сәуір айында мектеп «мектепгимназия» мәртебесі берілді.

          ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ 
          Құрылғанына 75 жыл (1938)

Павлодар облыстық сот жүйесінің тарихы 1917 жылы учаскелік халық 
соты мәртебесінен басталды. Ол Азаматтық, Ұлы Отан соғысының қиын 
жылдарын, халық шаруашылығын көтеру, тоқырау және қайта құру сал
дарына төзді. Жылдар өтіп, реформалар кезектесіп жатқан кезең, сонымен 
бірге біртіндеп тәжірибе жинақталып, кадрлар үйреніп жатты. 1938 жылғы 
15 қаңтарда Павлодар облысы құрылғанда, Павлодар облысының соты да 
құрылды. Құрылған сәтте сот құрылымы келесідей болатын: қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасы, азаматтық істер жөніндегі сот алқасы, кеңсе мен 
бухгалтерия. Сот төрелігін жергілікті халық соттары асырды. Облыстық 
соттың алғашқы төрағасы Т.Д. Бондаренко болды, ұжымдастырудың қиын 
жылдарында басқаруға тура келді.
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Ұлы Отан соғыс жылдары, облысқа Кеңес Одағының басқа аймақ та
рының зауыттары негізінде өндірістік кәсіпорындар құрылса, соттарға 
мемлекет меншігін талантаражға салмау міндеті жүктелді, облыстық 
сотты П.Д. Прокопенко басқарды. Ол соғыстан кейінгі шаруа шылықты 
көтеру жылдары да басқарды. Соғыстан кейінгі және соғыс жылдары 
облыстық соты И.И. Кострюков, М.Ф. Орлов, И.Т. Тілегенов, А.Н. Нұр
пейісов басқарды.

1968 жылы Павлодар облыстық сотын атақты заңгер – Қыдыргелді 
Мейрамовтың еңбегін жеке атаған дұрыс. Ол тек қана жоғарғы кәсіби судья
ларды тәрбиелеп шығарған жоқ, сонымен қатар олардың жұмыс жағдайын 
жақсарту үшін бар күшін салған. 

Т.Қ. Айтмұхамбетов 19661972 жж. облыстық сотын судьясы болып 
қызмет еткен, кейін 19841993 жж. Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Соты төрағасы болды. Біздің облыста ғана емес, есімі республика да  
беделді – О.Д. Тен 19571987 жж. Павлодар облыстық соты төрағасының 
орынбасары болды. Облыстың сот жүйесін әр жылдары З.М. Тулубаев 
(19811987 жж.), Б.Т. Тохметов (19951996 жж.), Т.С. Айсин (19962001 жж.) 
Н.Н. Момбеков (20012006 жж.), Е.Қ. Серікбаев (20062010 жж.), 2010 жыл
дың наурыз айынан бастап Ә.Б. Каженов басқарды. 

Әр кезеңде үздік судьялар деп танылған Павлодар облыстық соты  
ның судьялары: азаматтық істер жөніндегі алқа төрайымы В.Н. Караку
лова, Е.Б. Айтбаева, Р.К. Сүлейменов, Н.И. Ткаченко, Павлодар қаласы № 2 
cотының судьясы Л.М. Клименко. 

Әр мекеменің өзіндік тарихы, өмірбаяны бар. Оны ішінде қызмет 
ететін адамдар құрайды. 70 жыл ішінде елімізде көптеген оқиғалар 
болды, көп істер тындырылды. Павлодар, Ақсу, Екібастұз қалаларында 
мамандандырылған әкімшілік соттары құрылды, олар әкімшілік құқық 
бұзушылықпен байланысты істерді қарастырады.

Әдебиеттер:
Серекбаев Е. Құқықтық мәдениет судьяға қойылатын басты талап // 

Заң газеті. – 2008. – 17 сәуір. – 2 б.
Әбіш А. Олардың еңбегі еш ұмытылмайды: [Сот жүйесіне және Павло

дар облыстық сотына – 70 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 7 маусым. –  
4 б.

Әбіш А. Қызмет – күрделі, жауапкершілік – ауқымды: [Павлодар 
облысы соттар Әкімшісі С. Ахметбековпен сұхбат] / әңг. А. Әбіш // Сары
арқа самалы. – 2009. – 3 ақпан. – 4 б.
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Жұмыс бар, бірақ жұмысшылар жоқ немесе соттар әкімшілігіндегі 
маман тапшылығы мәселесі: [Павлодар облысының соттар әкімшісі Сағит 
Ахметбековпен сұхбат] / әңг. Д. Айтпайұлы // Сарыарқа самалы. – 2009. –  
25 шілде. – 6 б.

Әбішев А. Орындаушылық көрсеткіштер көңіл көншітерліктей (об 
лыстың соттар әкімшісі осылай деп отыр) // Сарыарқа самалы. – 2009. –  
22 қазан. – 5 б.

Әбішев А. Алқабилер әзірге «ақтап» жатыр // Сарыарқа самалы. –  
2009. – 19 желтоқсан. – 15 б.

Рысбекова Гүлнар Оразқызы: [ҚР Президентінің 2010 жылғы 26 ақ  
пандағы Жарлығымен Г.О. Рысбекова Павлодар облыс тық сотының 
апелляциялық сот коллегиясының төрайымы болып тағайын далды] // 
Сарыарқа самалы. – 2010. – 10 сәуір. – 2 б.

Махватов Теміртас Тортайұлы: [ҚР Президентінің 2010 жылғы 26 ақ  
пандағы Жарлығымен Т.Т. Махватов Павлодар облыстық сотының кас
сациялық сот коллегиясының төрағасы болып тағайындалды] // Сары арқа 
самалы. – 2010. – 10 сәуір. – 2 б.

«Сот жүйесі және БАҚ»: [Осы тақырып бойынша Павлодар қ. судья
лар мен ақпарат құралдарының өкілдерінің басын қосқан форум өтті] // 
Сарыарқа самалы. – 2010. – 21 қазан. – 1, 3 б.

Есімханова А. Сот жұмысы қорытындыланды // Сарыарқа самалы. – 
2011. – 1 ақпан. – 4 б.

Хонж А. Сотта өткен брифинг: [аудандық сот қызметкерлері «Ертіс 
нұры» және «Иртыш» газеттерінің тілшілерімен жүздесіп, брифинг өткізді] 
// Ертіс нұры. – 2011. – 3 қараша. – 3 б.

Тоқай С. Сот отырысында қаралған мәселе: [ІІБ қызметкерлері, 
әкімшілік қызметкерлері, қорғанушылардың қатысуымен ҚРның заңына 
сәйкес жергілікті қылмыстармен бұзақылық, қиянқылық, қылмыстық 
оқиғаларды әділ сарапқа салып шешімін шығаратын әділқазы алқасы 
құрылған] // Ертіс нұры. – 2011. – 10 қараша. – 1 б.

Тағайындау: (Қазақстан Республикасы Президентінің 30 желтоқсан 
2011 жылғы № 212 Жарлығымен Павлодар облыстық сотының судьясы 
болып Байғұрманов Ермұрат Ерматұлы тағайындалды) // Сарыарқа сама
лы. – 2012. – 14 қаңтар. – 3 б.

Тағайындау: (Қазақстан Республикасы Президентінің 30 желтоқсан 
2011 жылғы № 212 Жарлығымен Павлодар облыстық сотының судьясы 
болып Суханқұлов Гомар Түсіпбекұлы тағайындалды) // Сарыарқа самалы. –  
2012. – 14 қаңтар. – 3 б.
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        М. КАТАЕВ АТЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАР САРАЙЫ 
        Ашылғанына 75 жыл (1938)

Оқушылар сарайы 1978 жылы Совет Одағының батыры М. Катаев 
атындағы Пионерлер үйі болып, коммунистік сенбіліктер қаржысына 
құрылды. Павлодарда алғашқы Пионерлер үйі пайда болғаннан, оның 
тарихы 1938 жылдан бастау алады. Алғашқыда бірнеше ғана үйірме 
болады. Балалар көрмелер ұйымдастырып, ағаштар отырғызды. 70 жыл
дары жаңа ғимарат құрылысы басталды. Ғимарат ерекше жобасы бойынша 
салынды, жобалаушылар арасында ҚР еңбегі сіңген архитектор Г.В. Галь
ченко болды. Ашылған жылы оқушылар сарайында 150ге жуық үйірмелер 
ашылды.

Би, ән, театр, спорттық үйірмелермен қатар, қоғамдықсаяси үйірмелер 
КИД «Планета», «Диалог» саяси клуб, «Вертикаль» комсомол клубтары 
жұмыс істеді. Жылсайын пионерлер слеты, жас өспірім интернациона
листер республикалық фестивальдері, конкурстары ұйымдастырылды. 
Оқушылар сарайы жанында «Красные следопыты» отряды жұмыс істеді. 
«Дедыветераны, внукиследопыты» музейі ұйымдастырылды. А. Пар хо
менконың авторлық фотомектебі, В. Колесникова балет студиясы ашылды.

Қазіргі таңда оқушылар сарай оқу, театрлы және спорттық 3 корпустан 
тұрады. Оқу базасы 37 оқу кабинетінен тұрады, авиаи судомоделизм зерт
ханасы, көпшілік ісшараларды өткізуге арналған 2 зал, гимнастика залы, 
бассейн, стадион. Оқушылар тәрбиесі бойынша жұмысты – әдістемелік 
бұқаралықсаяси, көркемэстетикалық тәрбие, техникалық оқу және 
тәрбие, спорт бөлімдері атқарады.

Қазір 260 үйірме, 70 мұғалім жұмыс істейді. «Арман» изостудиясы, 
«Вдохновение» ансамблі, Л. Корнюхина эстрадалық би ұжымы, «То, что 
надо!» фольклорлық ансамблі, эстрадалық шеберлік студиясы, Ж. Кол
магорованың балалар әні театры, балалар хоры, цирктік студия, «Про
метей» жастар театры, «Стиль», театр детской моды балалар сәні театры, 
«БимБом» қуыршақтар театры және т.б. көпке танымал.

Оқушылар сарайы облыс мектептері үшін нұсқаулық – әдістемелік 
орталығы болып саналады. 

Әдебиеттер:
Ақытегі Н. Сан қырлы өнер ордасы: [М.М. Катаев атындағы облыстық 

оқушылар сарайының құрылғанына биыл 25 жыл] // Сарыарқа самалы. – 
2003. – 18 қараша. – 8 б.

Шодыр Н. Білімге де, өнерге де баулып…: [Облыс орталығындағы  
М. Катаев атындағы оқушылар сарайы жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2010. –  
26 қаңтар. – 1 б.
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       ЖЕЛЕЗИНКА АУДАНДЫҚ БАЛАЛАР КІТАПХАНАСЫ 
       Ашылғанына 60 жыл (1953)

1953 жылы шілде айында Өрлітөбе аудандық мәдениет бөлімінің 
құрылым бөлімшесі болып Железинка аудандық балалар кітапханасы 
ұйымдастырылды. Ұзақ жылдар бойы балалар кітапханасы аудандық 
кітапхана құрамында балаларға арналған әдебиеттер секторы болып 
жұмыс істеді. 1954 жылы «Железинка балалар кітапханасы» болып аталды, 
осы атаумен қатар «Өрлітөбе балалар кітапханасы» 1964 жылы тамыз 
айына дейін аталып келді. Осы жылы аудандық және балалар кітапханасы 
Аудандық үй ғимаратында орналасты. Балалар кітапханасының алғашқы 
меңгерушісі М.П. Торопчанина болды. 

1962 жылдың желтоқсан айынан бастап 1964 жылдың 1 сәуіріне 
дейін балалар кітапханасы болған жоқ. 1964 жылы 1 сәуір қайтадан 
ашыл ған кітапхана аудандық кітапханамен бірге Калинин (қ. Желтоқсан 
ксі) орналасты. 1970 жылы Железинка ауданының балалар кітапханасы 
Мәдениет министрлігінің дипломымен марапатталды. 1979 жылдың қазан 
айынан бастап Железин ауданының кітапханалары қызмет көрсетудің 
орталықтандырылған үлгісіне көшті. Аудандық атқару комитет шешіміне 
сәйкес Железин балалар кітапханасы аудандық орталықтандырылған 
балалар кітапханасына ауыстырылды, ал Михайлов және ауылдық балалар 
кітапханалары – филиал болды. 

1980 жылы балалар кітапханасына Советов көшесі бойынша кең 
ғимарат бөлінді. Онда абонемент, оқу залы, кітап сақтау бөлімі, өлкетану 
бөлмесі, балалармен жұмыс істейтін кітапханаларға әдістемелік көмек сек
торы, қосалқы үйжай орналасты. Осы уақытта кітапхана жұмысы бала
лар және жасөспірімдер арасында өлкетану әдебиеттерін насихаттауға 
бағытталып, өлкетану бөлімі ұйымдастырылды. 1982 жылы 1981 жылғы 
жұмысы қорытындысы бойынша Железин балалар кітапханасына «Библи
отека отличной работы» атағы берілді. 

1983 жылы кітапхананың құрылғанына 30 жыл және еңбектегі жоғары 
көрсеткіштерге жеткені үшін Железин балалар кітапханасы ұжымы Желе
зин аудандық мәдениет бөлімі және кәсіподақ комитетінің Құрмет гра
мотасымен марапатталды. 1997 жылы кітапхана қызметкерлері ең үздік 
дәстүрлі емес кітап көрмесі облыстық кәсібишығармашылық конкурсқа 
қатысып, облыстағы балалар кітапханалары арасында 2 орынға ие болды. 
1998 жылы кітапхана қызметкерлері кітапхананың 45 жылдық мерей
тойына арналған үлкен тарихи және өлкетану құндылығы бар «45летию 
библиотеки посвящается» атты мерейтойлық альбом шығарды. 

2003 жылдың ақпан айында кітапханада «Подросток и закон» 
атты құқықтық студиясы ашылды. 2005 жылдан бастап Железин бала
лар кітапхана филиалы «Железин ОКЖ» ММ қарамағында. Балалар 
кітапханасының меңгерушісі – Чехова Наталья Саматовна.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2013 ЖЫЛЫ  
ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРІ МЕН  

МЕРЕЙТОЙЛАР КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР
1 қаңтар – Кеңес Одағының батыры И.В. Панфиловтың туғанына  

120 жыл (18931941)
1 қаңтар – Суретші П.Исмаиловтың туғанына 100 жыл (19131999)
1 қаңтар – ҚазКСРң Халық әртісі, актриса Б. Римованың туғанына  

90 жыл (19232000)
1 қаңтар – Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі А.М. Мәмбетованың 

туғанына 90 жыл (19232004)
1 қаңтар – Ақын және жазушы С. Әлімқұловтың туғанына 75 жыл 

(19381992)
1 қаңтар – Филолог М.М. Әуезовтың туғанына 70 жыл (1943) 
1 қаңтар – Ақын және жазушы Е. Өтетілеуовтың туғанына 75 жыл 

(19382006)
2 қаңтар – Селекционер ғалым, ауылшаруашылық ғылымдарының док

торы А.Н. Шотаевтың туғанына 70 жыл (1943)
4 қаңтар – Қазақстанның Халық әртісі Ә. Абылаеваның туғанына  

75 жыл (1938)
5 қаңтар – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, суретші  

А.И. Ненашевтың туғанына 110 жыл (19031967)
7 қаңтар – Техника ғылымдарының докторы В.К. Грузиновтың туға

нына 110 жыл (19031971)
10 қаңтар – Ақын Г. Кругляковтың туғанына 75 жыл (1938)
12 қаңтар – Ақын, жазушы, драматург К.И. Деркаченконың туғанына 

110 жыл (19031980)
13 қаңтар – «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы 

туралы» заңының қабылданды 20 жыл (1993)
15 қаңтар – Атырау облысының құрылғанына 75 жыл (1938)
15 қаңтар – Қызылорда облысының құрылғанына 75 жыл (1938)
17 қаңтар – Ақын Н.А. Жанаевтың туғанына 80 жыл (1933)
18 қаңтар – Техника ғылымдарының докторы И.Р. Полывянныйдың 

туғанына 90 жыл (19232004)
19 қаңтар – Қазақстанның халық суретшісі А.М. Степановтың туғанына 

90 жыл (19231989)
20 қаңтар – Ақтөбе ферроқорытпа зауытының іске қосылғанына  

70 жыл (1943) 
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28 қаңтар – Қоғам қайраткер, ақын, әдебиеттанушы А. Байтұрсыновтың 
туғанына 140 жыл (18731937) 

Қаңтар – Ы. Алтынсарин атындағы педагогика ғылымдарың ҒЗИ 
құрылғанына 80 жыл (1933)

АҚПАН
2 ақпан – Жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері М. Ыс

қақ байдың туғанына 75 жыл (1938)
3 ақпан – Қазақстанның Халық әртісі, актер К.М. Қожабековтың 

туғанына 85 жыл (19281988) 
6 ақпан – Қазақстанның Халық әртісі, балет бишісі С.Ы. Көшер баев

аның туғанына 80 жыл (19331999)
8 ақпан – Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы К. Елемесовтің 

туғанына 75 жыл (1938)
9 ақпан – ҚазКСР ҒА академигі, профессор М.Т. Козловскийдің туға

нына 110 жыл (19031972) 
9 ақпан – Қазақстанның Халық әртісі Ким Диннің туғанына 100 жыл 

(19131966)
10 ақпан – Жазушы және сыншы З. Серікқалидың туғанына 75 жыл 

(19382004)
11 ақпан – Қазақстанның Халық әртісі Ю.Б. Померанцевтің туғанына 

90 жыл (1923)
12 ақпан – Геологияминерология ғылымдарының докторы Х.А. Бес

паевтың туғанына 80 жыл (1933)
12 ақпан – Микробиолог, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы 

Н.Қ. Шоқановтың туғанына 80 жыл (1933)
12 ақпан – КСРОң еңбек сіңірген спорт шебері Ә.Е. Тұяқовтың ту ға

нына 75 жыл (1938)
15 ақпан – Ғалымгеолог Т.Ғ. Қаймирасованың туғанына 90 жыл 

(1923)
18 ақпан – Экономика ғылымдарының докторы, академик К.Ә. Са ға

диевтің туғанына 75 жыл (1938)
28 ақпан – Қазақстанның Халық әртісі Қ.Р. Сатаевтың туғанына  

75 жыл (1938)

НАУРЫЗ
1 наурыз – Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы А. Племян ни

ковтың туғанына 90 жыл (19232003)
2 наурыз – Қазақстанның Халық әртісі Р.Н. Сейтметовтің туғанына  

75 жыл (19382007)
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5 наурыз – Ақын Ж. Аманұлының туғанына 75 жыл (1938)
7 наурыз – Ақын Ж. Әбдірашевтің туғанына 65 жыл (19482001)
8 наурыз – Журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қыз мет

кері С. Есованың туғанына 110 жыл (19031984)
8 наурыз – Ақын Л.Г. Дружининаның туғанына 95 жыл (19181996)
10 наурыз – Кинорежиссер С.Х. Қожықовтың туғанына 90 жыл (1923

1988)
10 наурыз – Физикаматематика ғылымдарының докторы М.М. Әбділ

диннің туғанына 75 жыл (19382011)
13 наурыз – Композитор, КСРОң Халық әртісі М. Төлебаевтың туға

нына 100 жыл (19131960)
13 наурыз – Филология ғылымдарының докторы С.М. Исаевтың туға

нына 75 жыл (19381999)
14 наурыз – Ақын Н. Әлімқұловтың туғанына 85 жыл (19281982)
15 наурыз – Ақын Қ.А. Көпішевтің туғанына 100 жыл (19132002)
15 наурыз – Қазақстанның Халық әртісі Р.Т. Жұбатырованың туғанына 

70 жыл (1943) 
23 наурыз – Қоғам қайраткері, саяси қуғынсүргін құрбаны С. Бай ма

хановтың туғанына 110 жыл (19031938)
24 наурыз – Ақын Р. Ниязбековтың туғанына 70 жыл (1943)
25 наурыз – Химия ғылымдарының докторы Қ.Х. Тоқмұрзинның туға

нына 75 жыл (1938)
31 наурыз – Композитор А.Е. Серкебаевтың туғанына 65 жыл (1948)

СӘУІР
3 сәуір – Қазақ халқының ұлтазаттық қозғалысының батыры А.Ү. Има  

новтың туғанына 140 жыл (18731919)
4 сәуір – Журналист, қазақ диаспорасының көрнекті өкілі Х.О. Қали

бекұлының туғанына 80 жыл (19332010)
5 сәуір – Ғалым – филолог А.Л. Жовтистің туғанына 90 жыл (1923

1999)
5 сәуір – АҚ «Қазақстан поштасы» құрылғанына 20 жыл (1993)
8 сәуір – Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы М.М. Той шы

бековтің туғанына 75 жыл (1938)
9 сәуір – Техника ғылымдарының докторы Л.П. Нидің туғанына  

90 жыл (19232005)
10 сәуір – Ақын А. Налибаевтың туғанына 85 жыл (1928)
15 сәуір – Қазақстанның Халық әртісі Р. Әшірбекованың туғанына  

75 жыл (1938)
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15 сәуір – Техника ғылымдарының докторы Т.Т. Махмұтовтың туға
нына 75 жыл (1938)

16 сәуір – Әнші Р.Ү. Жаманованың туғанына 85 жыл (1928)
16 сәуір – Физикаматематика ғылымдарының докторы Ә.Қ. Жет

баевтың туғанына 75 жыл (19381999)
17 сәуір – Ғалым, аудармашы Ж. Ысмағұловтың (Жомарт Бораншы) 

туғанына 85 жыл (19282011)
19 сәуір – Ғалымфизик, ҚазКСРң ҒА академигі М.И. Корсунскийдің 

туғанына 110 жыл (19031976)
22 сәуір – ҚазКСРң Халық әртісі, актер Н. Жантөриннің туғанына  

85 жыл (19281990)
23 сәуір – Жазушы аудармашы Қ. Қайсеновтың туғанына 95 жыл 

(19182007)
23 сәуір – Жазушы Ф.Е. Чирваның туғанына 95 жыл (19181985)
24 сәуір – Дәрігер, педагог, ғалым Х. Досмұхамедовтың туғанына  

130 жыл (18831939)
25 сәуір – КСРОң Халық әртісі Қ. Қуанышбаевтың туғанына 120 жыл  

(18931968)
25 сәуір – Ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор  

Е.А. Садвақасованың туғанына 110 жыл (19031971)
сәуір – «Кооператор Казахстана» басылымының алғашқы рет шық  

қанына 55 жыл (1958)

МАМЫР
1 мамыр – Ақмола облыстық тарихиөлкетану мұражайының құ

рыл ғанына 90 жыл (1923) 
1 мамыр – Кескіндемеші, ҚазКСРң еңбек сіңірген өнер қайраткері С.Ә. 

Мәмбеевтың туғанына 85 жыл (1928)
1 мамыр – Ақын Х. Хамраевтың туғанына 85 жыл (19281993)
1 мамыр – Ақын Ә. Асылбековтың туғанына 75 жыл (1938)
1 мамыр – Ақын С. Қалиевтың туғанына 70 жыл (1943)
2 мамыр – Ғалым, филология ғылымдарының докторы Қ. Ахановтың 

туғанына 85 жыл (19281978)
2 мамыр – Жазушы және драматург Е. Домбаевтың туғанына 75 жыл 

(1938)
2 мамыр – Ақын С.Қ. Иманасовтың туғанына 75 жыл (1938)
5 мамыр – Жазушы, драматург В.М. Буренковтың туғанына 75 жыл 

(19382004)
5 мамыр – Журналистжазушы, баспагер, аудармашы С.Ә. Әбдірай ым

ұлының туғанына 70 жыл (19432010)
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9 мамыр – Қазақстанның Халық әртісі Б.Б. Жылысбаевтың туғанына 
90 жыл (1923)

9 мамыр – Жазушы С. Бердіқұловтың туғанына 80 жыл (19331994)
9 мамыр – Геологияминерология ғылымдарының докторы Е.И. Пата

лаханың туғанына 80 жыл (19332006)
10 мамыр – Биология ғылымдарының докторы Т. Несіпбаевтың туға

нына 75 жыл (1938)
15 мамыр – Ақын Ж.С. Карбозиннің туғанына 80 жыл (1933)
17 мамыр – Дипломат, мемлекеттік қайраткері ҚЖ.К. Тоқаевтың туға

нына 60 жыл (1953)
18 мамыр – Прозаик және публицист Н. Әбуталиевтің туғанына 85 жыл 

(1928)
20 мамыр – ҚазКСРң Халық әртісі, актер А.А. Молдабековтің туғанына 

75 жыл (19381985)
21 мамыр – Композитор, ҚазКСРң Еңбек сіңірген өнер қайраткері  

Қ.Х. Кужамьяровтың туғанына 95 жыл (19181994)
23 мамыр – Ғалым – ботаник Н.В. Павловтың туғанына 120 жыл (1893

1971)
25 мамыр – Қазақ әйелдері арасынан шыққан тұңғыш жоғары білімді 

дәрігер А. Досжанованың туғанына 120 жыл (18931932)
26 мамыр – Журналист, жазушы М. Жақыптың туғанына 75 жыл (1938)
30 мамыр – Қазақ музыкасын зерттеуші, композитор Б.Г. Ерзаковичтің 

туғанына 105 жыл (19081997)
30 мамыр – Техника ғылымдарының докторы Э.С. Айтқожинның туға

нына 80 жыл (1933)

МАУСЫМ
3 маусым – Кинорежиссер Ә.Ә. Қайдаровтың туғанына 90 жыл (1923)
3 маусым – Экономика ғылымдарының докторы К. Нәрібаевтың туға

нына 75 жыл (1938)
13 маусым – Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы Р. Елешевтің 

туғанына 75 жыл (1938)
15 маусым – Жазушы, ақын, драматург Ж. Еділбаевтың туғанына 90 жыл 

(19231983)
15 маусым – Қазақстанның халық әртісі М. Бақтыгереевтің туғанына  

80 жыл (19331999)
19 маусым – Ұшқышкосмонавт В.И. Пацаевтың туғанына 80 жыл (1933

1971)
23 маусым – Қазақ музыкасын зерттеуші, музыковед П.В. Аравиннің 

туғанына 105 жыл (19081979)
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23 маусым – Кинорежиссер А.Ғ. Нұғмановтың туғанына 80 жыл (1933)
24 маусым – Заң ғылымдарының докторы К. Халиқовтың туғанына  

75 жыл (1938)
25 маусым – Ақын М.Б. Жұмабаевтың туғанына 120 жыл (18931938)
25 маусым – Техника ғылымдарының докторы Ж.М. Қаңлыбаеваның 

туғанына 90 жыл (19231974)
29 маусым – Ғалымәдебиеттанушы Н.С. Смирнованың туғанына 105 жыл 

(19081978)

ШІЛДЕ
1 шілде – Қазақстанның халық әртісі Ж. Бектасованың туғанына  

90 жыл (19232003)
10 шілде – ҚазКСРң Халық әртісі, әнші Р.Т. Жұбатұрованың туғанына 

70 жыл (1943)
20 шілде – Биология ғылымдарының докторы В.Н. Шнитниковтың 

туғанына 140 жыл (18731957)
24 шілде – Ақынағартушы Ш. Құдайбердіұлының туғанына 155 жыл 

(18581931)
27 шілде – Ғалым, медицина ғылымдарының докторы А.Ж. Абдрах

мановтың туғанына 70 жыл (1943)
29 шілде – Жазушы В.В. Антоновтың туғанына 90 жыл (19231984)
Шілде – «Советский Казахстан» (1926 ж. «Народное хозяйство Казах  

стана») басылымының алғашқы рет жарыққа шыққанына  
90 жыл (1923)

Шілде – «Балдырған» балалар басылымының алғашқы рет жарыққа 
шыққанына 55 жыл (1958)

ТАМЫЗ
3 тамыз – Ғалымхимик З.М. Молдахметовтың туғанына 80 жыл 

(1933)
4 тамыз – Аудармашы И. Жарылғаповтың туғанына 95 жыл (1918

1993)
9 тамыз – Театр суретшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері 

И.Б. Бальхозиннің туғанына 100 жыл (19131988)
9 тамыз – Геологияминерология ғылымдарының докторы М. Диа

ровтың туғанына 80 жыл (1933)
12 тамыз – «Парасат» журнал алғашқы санының жарық көргеніне  

55 жыл (1958)
13 тамыз – Медицина ғылымдарының докторы Т.Ә. Жұмабековтің 

туғанына 75 жыл (1938)
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15 тамыз – Геолог Ж. Айталиевтің туғанына 110 жыл (19031970)
15 тамыз – Биология ғылымдарының докторы А.Ж. Жанғалиевтың 

туғанына 100 жыл (19132009)
15 тамыз – Жазушы, ақын Ғ. Қайырбековтың туғанына 85 жыл (1928

1994)
15 тамыз – Ақын Өтежан Нұрғалиевтың туғанына 75 жыл (19382011)
15 тамыз – Қазақстанның Халық әртісі Т.Ж. Тасыбекованың туғанына 

75 жыл (1938)
16 тамыз – КСРОның еңбек сіңірген спорт шебері А.А. Асановтың 

туғанына 60 жыл (1953)
20 тамыз – Жазушы, драматург А.А. Ашировтың туғанына 75 жыл 

(1938)
20 тамыз – Жазушы О. Сәрсенбайдың (С. Сандыбаев) туғанына 75 жыл 

(1938)
21 тамыз – Орал қаласының құрылғанына 400 жыл (1613)
24 тамыз – Суретші Л.П. Леонтьевтің туғанына 100 жыл (19131983)
25 тамыз – Физикаматематика ғылымдарының докторы Т.Ы. Ама нов

тың туғанына 90 жыл (19231978)
28 тамыз – Жазушы З. Танхимовичтің туғанына 105 жыл (19081976)
29 тамыз – Жазушы Н. Төлеуповтің туғанына 75 жыл (19381999)

ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – Ақын Х. Талғаровтың туғанына 85 жыл (19281994)
4 қыркүйек – Қарағанды политехникалық институтының ашылғанына 

60 жыл (1953)
7 қыркүйек – Допты хоккейден спорт шебері Қ.Д. Байболовтың туғанына 

80 жыл (19331994)
9 қыркүйек – Жазушы Ә. Таразидің туғанына 80 жыл (1933)
11 қыркүйек – Семей өлкетану мұражайының ашылғанына 130 жыл 

(1883)
13 қыркүйек – Балет бишісі, Қазақ КСРң еңбек сіңірген әртісі Н.Е. Тапа

лованың туғанына 90 жыл (19231998)
13 қыркүйек – ҚазКСРң халық әртісі, балетмейстер Б.Ғ. Аюхановтың 

туғанына 75 жыл (1938)
15 қыркүйек – Жазушы Қ.Ж. Жармағамбетовтың туғанына 95 жыл (1918

1974)
17 қыркүйек – Ғалымонколог, медицина ғылымдарының докторы С.Н. Нұғ  

мановтың туғанына 95 жыл (19181980)
20 қыркүйек – Медицина ғылымдарының докторы С.Б. Балмұқановтың 

туғанына 90 жыл (1923)
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21 қыркүйек – Семей мемлекеттік медициналық университетінің ашыл
ғанына 60 жыл (1953)

25 қыркүйек – Химия ғылымдарының докторы Н. Нұрахметовтың туға
нына 75 жыл (1938)

26 қыркүйек – Ақын Т. Жароковтың туғанына 105 жыл (19081965)
26 қыркүйек – Тарих ғылымдарының докторы Т.С. Садықовтың туғанына 

75 жыл (19382009)
28 қыркүйек – Жазушы, драматург О. Бөкейдің туғанына 70 жыл (1943

1993)
30 қыркүйек – Қазақстанның халық әртісі, опера әншісі Н.Н. Самышина

ның туғанына 110 жыл (19031994)
қыркүйек – Ақтөбе облыстық мемлекеттік мұрағатының ұйымдас

тырылғанына 90 жыл (1923)

ҚАЗАН
1 қазан – Жазушы, педагог, қоғам қайраткері С. Көбеевтің туғанына 

135 жыл (18781956)
1 қазан – Кеңес Одағының екі мәрте батыры, ұшқыш С.Д. Луганс кий

дің туғанына 95 жыл (19181977)
1 қазан – Техника ғылымдарының докторы Б.Б. Бейсембаевтың 

туғанына 75 жыл (19381999)
2 қазан – Жазушы К. Тоқаевтың туғанына 90 жыл (19231986)
2 қазан – ҚазКСРң еңбек сіңірген әртісі, актер Т.Қ. Жаманқұловтың 

туғанына 65 жыл (1948)
3 қазан – Абай атындағы облыстық Семей кітапханасының ашыл

ғанына 130 жыл (1883)
3 қазан – Химия ғылымдарының докторы Д.Х. Сембаевтың туғаны 

на 80 жыл (1933)
4 қазан – Композитор Т. Мыңбаевтың туғанына 70 жыл (19432011)
5 қазан – Физикаматематика ғылымдарының докторы И.Я. Часни

ковтың туғанына 80 жыл (19331999)
5 қазан – Шымкент химиятехнология институтының ашылға нына 

70 жыл (1943)
6 қазан – Ақын Ы.Дүкеновтің туғанына 170 жыл (18431916)
6 қазан – Балетмейстер, Қазақстанның халық әртісі Д.Т. Әбіровтің 

туғанына 90 жыл (1923)
10 қазан – Ғалым, геологиялық ғылымдардың докторы, Қазақстанды 

зерттеуші В.А. Обручевтің туғанына 150 жыл (18631956)
10 қазан – Режиссер, Қазақстанның Халық әртісі Е.С. Оразымбетовтің 

туғанына 70 жыл (1943)
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12 қазан – Сүңгуір қайықтың қазақтан шыққан тұңғыш капитаны  
Қ.Ж. Ихаровтың туғанына 90 жыл (1923)

12 қазан – Әнші, ҚР еңбек сіңірген әртісі Ж.Ә. Баймолдинаның туға
нына 70 жыл (1943)

13 қазан – Композитор, Қазақстанның халық әртісі Ә.К. Бейсеуовтің 
туғанына 75 жыл (19381996)

15 қазан – Кескіндемеші, ҚазКСРң еңбек сіңірген өнер қайраткері 
К.М. Шаяхметовтың туғанына 85 жыл (19281995)

19 қазан – Медицина ғылымдарының докторы Ә.Қ. Машкеевтің туға
нына 80 жыл (1933)

20 қазан – ҚазКСРі ҒА академигі, физикаматематика ғылымдарының 
докторы К.П. Персидскийдің туғанына 110 жыл (19031970)

20 қазан – Ауыр атлетика спорт шебері А.М. Храпатыйдың туғанына 
50 жыл (19632008)

22 қазан – Техника ғылымдарының докторы Ш.Ш. Ибрагимовтың 
туға нына 90 жыл (19231989)

25 қазан – Жазушы Т. Ахтановтың туғанына 90 жыл (19231994)
25 қазан – Жазушы және драматург А. Сатаевтың туғанына 80 жыл 

(19332003)
28 қазан – Қарсақпай мыс қорытатын комбинатының іске қосыл

ғанына 85 жыл (1928)
31 қазан – М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық 

орыс драма театрының ашылғанына 80 жыл (1933)
31 қазан – Режиссер, Қазақстанның халық әртісі Р.С. Андриасянның 

туғанына 75 жыл (1938)

ҚАРАША
1 қараша – КСРОның академигі А.А. Григорьевтің туғанына 130 жыл 

(18831968)
4 қараша – Әдебиетші, педагог А. Кіршібаевтың туғанына 80 жыл (1933)
20 қараша – Филология ғылымдарының докторы Т. Айдаровтың туға

нына 80 жыл (19331994)
21 қараша – ВАСХНИЛ академигі, Соц. Еңбек ері В.П. Кузьминнің туға

нына 120 жыл (18931973)
24 қараша – Балхаш мыс қорытпа комбинатының алғашқы кезегінің 

енгізілгеніне 75 жыл (1938)
27 қараша – Жазушы, ақын, сыншы және аудармашы Т. Әлімқұловтың 

туғанына 95 жыл (19181987)
27 қараша – Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы С.С. Шай

мерденовтің туғанына 60 жыл (1953)
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Қараша – Жазушы М. Әуезов әдебимемориалдық мұражайының 
ашылғанына 50 жыл (1963)

ЖЕЛТОҚСАН
4 желтоқсан – Физикаматематика ғылымдарының докторы С.Н. Хариннің 

туғанына 75 жыл (1938)
5 желтоқсан – Жазушы Ж. Жұмахановтың туғанына 100 жыл (19131978)
5 желтоқсан – Ақын, әдебиет сыншысы А. Жәмішевтің туғанына 85 жыл 

(19281995)
12 желтоқсан – Ғалым, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы А.М. Ғаб  

басовтың туғанына 110 жыл (19032002) 
12 желтоқсан – Батыс Қазақстан облыстық мұрағатының ұйымдас ты

рылғанына 90 жыл (1923)
13 желтоқсан – Жазушы Ә. Нәбиевтің туғанына 90 жыл (19232012)
15 желтоқсан – Ақын, ғалым Ә. Райымбековтың туғанына 90 жыл (1923

2012)
15 желтоқсан – Ақын, ғалым, әдебиеттанушы Ф.М. Оразаевтың туғанына 

75 жыл (1938)
17 желтоқсан – Жазушы Ө. Канахиннің туғанына 90 жыл (19231990)
20 желтоқсан – Қазақстанның Халық әртісі Ш.Қ. Сәкиевтің туғанына  

100 жыл (19131989)
20 желтоқсан – Жазушы М.Т. Дүйсеновтың туғанына 85 жыл (19281988)
20 желтоқсан – «Латын алфавитіне көшу туралы» ҚазОСКң қаулы сы

ның қабылданғанына 85 жыл (1928) 
24 желтоқсан – Жазушы, драматург Қ. Мұхамеджановтың туғанына 85 жыл 

(19282001)
25 желтоқсан – Жазушы Х. Есенжановтың туғанына 105 жыл (19081974)
27 желтоқсан – Ғалымфилолог, түркітанушы С. Аманжоловтың туғанына 

110 жыл (19031958)
28 желтоқсан – Қазақстан және Орта Азия әйелдер қозғалысының қайрат

кері А.Д. Оразбаеваның туғанына 115 жыл (18981948)
29 желтоқсан – Жазушы, сыншы А. Сүлейменовтың туғанына 75 жыл (1938 

1992)
30 желтоқсан – Ақын Н.Б. Хасеновтың туғанына 70 жыл (1943)
Желтоқсан – Алғашқы қазақ дәрігері М. Қарабаевтың туғанына 155 жыл 

(18581928)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  
2013 ЖЫЛЫ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН  

АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Мұсылман ғұламасы, түркі ақыны А. Иассауидың туғанына 920 жыл 
(10931166).
Ақназар ханның туғанына 475 жыл (15381580).
Тарихшышежіреші Әбілғазы Баһадүр ханның туғанына 410 жыл (1603
1664).
Жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақтардың әйгілі Орбұлақ шайқа
сының өткеніне 370 жыл (1643).
Кіші жүз ханы Әбілқайырдың туғанына 330 жыл (16931748).
Қазақ батыры Арыстанбай Айбасұлының туғанына 330 жыл (16931748).
Семей қаласының құрылғанына 295 жыл (1718).
Батыр, би, шешен Сырым Датұлының туғанына 290 жыл (17231802).
Қабан жырау Асанұлының туғанына 280 жыл (17331824).
Би, шешен Жарылғап батырдың туғанына 280 жыл (1733ө.ж. белгісіз).
Батыр Жауғаш Қырбасұлының туғанына 280 жыл (17331782).
Батыр Барақ Сатыбалдыұлының туғанына 270 жыл (17431840).
Шал ақынның туғанына 265 жыл (17481819).
С. Датұлының бастаған ұлтазаттық қозғалысының басталғанына  
230 жыл (17831797).
Ақын Сабырбай Ақтайлақұлының туғанына 220 жыл (17931880).
Батыр, ақын Махамбет Өтемісұлының туғанына 210 жыл (18031846).
Ақын Шөже Қаржаубайұлының туғанына 210 жыл (18031884).
Би, күйші Бейсенбі Дөненбайұлының туғанына 210 жыл (18031872).
Ақын, шежіреші Б. Балғынбайұлының туғанына 200 жыл (18131892).
Күйшікомпозитор, домбырашы Құрманғазы Сағырбайұлының туға
ны на 195 жыл (18181889).
Қарағанды көмір бассейінінің ашылғанына 180 жыл (1833).
Атақты импровизатор, ақын Ақан Сері Қорамсаұлының туғанына  
170 жыл (18431913).
Халық композиторы, қобызшы Ы. Дүкенұлының туғанына 170 жыл (1843
1916).
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Ақын, жырау М. Мөңкеұлының туғанына 170 жыл (18431906).
Қазақ халқының ауыз әдебиетін мен мәдениетін зерттеуші Қ. Халидтің 
туғанына 170 жыл (18431913).
Қызылорда облысы Казалинск қаласының құрылғанына 160 жыл (1853).
Композитор, әнші, ақын Сары Батақұлының туғанына 150 жыл (1863
1895).
Қоғам қайраткері О. Әлжановтың туғанына 140 жыл (18731918).
Грекрим күресінен әлем чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасұлының 
туғанына 130 жыл (18831948).
Алғашқы қазақ дәрігерлерінің бірі Н. Ипмағамбетовтің туғанына 130 жыл 
(18831922).
Ақын, ағартушы Арғынбек Апашбайұлының туғанына 130 жыл (1883
1946).
Қазақ әншісі Әміре Қашаубаевтың туғанына 125 жыл (18881934).
Қазақ Кеңестік автономиясын құруға белсене қатысушылардың бірі  
Ә.М. Әлібековтің туғанына 120 жыл (18931937).
Ақын, әнші, күйші Ж. Аралбаевтың туғанына 120 жыл (18931979).
Ақын, жырау, композитор Таңжарық Жолдыұлының туғанына 110 жыл 
(19031941).
Қазақстанның халық ақыны Н. Ахметбековтің туғанына 110 жыл (1903
1964).
«Қазақ» газетінің бірінші саны жарыққа шыққанына 100 жыл (1913).
Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің ашылғанына  
85 жыл (1928).
«Жұлдыз» басылымының алғашқы рет жарыққа шыққанына 85 жыл 
(1928).
Қазақстан Суретшілер одағының құрылғанына 80 жыл (1933).
«Простор» журналының алғашқы санының жарық көргеніне 80 жыл 
(1933).
«Дружные ребята» газетінің алғашқы рет жарыққа шыққанына 80 жыл 
(1933).
Өскемен титаномагний комбинатының іске қосылғанына 70 жыл (1943).
«Автомобильный транспорт Казахстана» журналының алғашқы рет 
жарыққа шыққанына 55 жыл (1958).
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2013 ЖЫЛЫ  
АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ  

ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕЛЕР ТІЗІМІ

12 қаңтар Жаңа жыл

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні

2123 наурыз Наурыз мейрамы

1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі

7 мамыр Отан қорғаушы күні

9 мамыр Жеңіс күні

6 шілде Астана күні

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні

16 желтоқсан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күні
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2013 ЖЫЛЫ  
АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН КӘСІПТІК ЖӘНЕ  

ӨЗГЕ ДЕ МЕРЕКЕЛЕРДІҢ ТІЗІМІ

– сәуірдің бірінші жексенбісі  
(7 сәуір)

Геолог күні 

– 12 сәуір Ғылым қызметкерлері күні 
– мамырдың соңғы жексенбісі  

(26 мамыр)
Химия өнеркәсібі қызметкерлерінің 
күні 

– 31 мамыр құрбандарын еске алу 
күні

Саяси қуғынсүргін және ашаршылық 

– 4 маусым Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері күні

– 5 маусым Эколог күні 
– 6 маусым Қаржы полициясы күні 
– маусымның екінші жексенбісі  

(9 маусым)
Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлерінің 
күні 

– маусымның үшінші жексенбісі  
(16 маусым)

Медицина қызметкері күні 

– 23 маусым Полиция күні 
– 28 маусым күні Байланыс және ақпарат 

қызметкерлерінің 
– 2 шілде Дипломатиялық қызмет күні 
– 13 шілде Ұлттық қауіпсіздік органдары 

қызметкерлерінің күні 
– шілденің үшінші жексенбісі  

(21 шілде)
Металлург күні 

– тамыздың бірінші жексенбісі  
(4 тамыз)

Көлік қызметкерлері күні 

– тамыздың екінші жексенбісі  
(11 тамыз)

Құрылысшы күні 

– тамыздың үшінші жексенбісі  
(18 тамыз)

Спорт күні 

– тамыздың соңғы жексенбісі  
(25 тамыз)

Шахтер күні 
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– 1 қыркүйек Білім күні 
– қыркүйектің бірінші жексенбісі 

(8 қыркүйек)
Мұнайгаз кешені қызметкерлерінің 
күні 

– қыркүйектің үшінші жексенбісі 
(22 қыркүйек)

Қазақстан халқы тілдерінің күні 

– 28 қыркүйек Атом саласының қызметкерлерінің 
күні 

– қыркүйектің соңғы жексенбісі 
(29 қыркүйек)

Мәдениет және өнер қызметкерлерінің 
күні 

– қыркүйектің соңғы жексенбісі 
(29 қыркүйек)

Машина жасаушы күні 

– 30 қыркүйек Әділет органдары қызметкерлерінің 
күні 

– 5 қазан Мұғалім күні 
– қазанның екінші жексенбісі  

(13 қазан)
Қазақстан Республикасында 
мүгедектер күні

– 18 қазан Рухани келісім күні
– 19 қазан Құтқарушы күні 
– қазанның соңғы жексенбісі  

(27 қазан)
Әлеуметтік қорғау жүйесі 
қызметкерлерінің күні 

– 8 қараша Статистика күні 
– 15 қараша Ұлттық валюта – теңге күні, 

Қазақстан Республикасының қаржы 
саласы қызметкерлерінің кәсіптік 
мерекесі

– қарашаның үшінші жексенбісі 
(17 қараша)

Ауыл шаруашылығы 
қызметкерлерінің күні 

– 6 желтоқсан Прокуратура күні 
– 12 желтоқсан Кеден органдары қызметкерлерінің 

күні 
– желтоқсанның үшінші 

жексенбісі (22 желтоқсан)
Энергетик күні 
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2013 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН ТМД ЖӘНЕ  
ШЕТЕЛ ҒЫЛЫМ, ӨНЕР, ӘДЕБИЕТ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ  

МЕРЕЙТОЙЫ КҮНДЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР
1 қаңтар – Әскери басшы И.В. Панфиловтың туғанына 120 жыл (1893

1941).
1 қаңтар – Венгер ақыны Ш. Петефидің туғанына 190 жыл (18231849).
1 қаңтар – Француз қоғам қайраткері П.де Кубертеннің туғанына  

150 жыл (18631937).
3 қаңтар – Жазушы А. Бектің туғанына 110 жыл (19031972).
4 қаңтар – Ағылшын ғалымы И. Ньютонның туғанына 370 жыл (1643

1727).
6 қаңтар – Кинорежиссер Л.Е. Шепитьконың туғанына 75 жыл (1938

1979).
6 қаңтар – Итальян актері және әншісі А. Челентаноның туғанына  

75 жыл (1938).
7 қаңтар – В.Л. Андреевтің туғанына 110 жыл (19030976).
8 қаңтар – Орыс ақыны Я.В. Смеляковтың туғанына 100 жыл (1913

1972).
8 қаңтар – Суретші П.Н. Филоновтың туғанына 130 жыл (18831941).
8 қаңтар – Опера әншісі С.Е. Нестеренконың туғанына 75 жыл (1938).
9 қаңтар – Ақын Б.А. Чичибабиннің туғанына 90 жыл (19231994).
9 қаңтар – Композитор Э.С. Колмановскийдің туғанына 90 жыл (1923

1994).
10 қаңтар – Жазушы А.Н. Толстойдың туғанына 120 жыл (18831945).
12 қаңтар – Француз жазушысы Ш. Перроның туғанына 385 жыл (1628

1703).
12 қаңтар – Орыс физигі И.В. Курчатовтың туғанына 110 жыл (1903

1960).
12 қаңтар – Ноғай әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Ф. Әбдужә

леловтің туғанына 100 жыл (19131974).
14 қаңтар – Хоккеист В.Б. Харламовтың туғанына 65 жыл (19481981).
17 қаңтар – Орыс актері, режиссер К.С. Станиславскийдің туғанына  

150 жыл (18631938).
19 қаңтар – Орыс жазушысы А. Серафимовичтің туғанына 150 жыл (1863 

1949).
22 қаңтар – Орыс физигі Л.Д. Ландаудың туғанына 105 жыл (19081968).
22 қаңтар – Ағылшын ақыны, драматург Д. Байронның туғанына  

225 жыл (17881824).
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22 қаңтар – Кинорежиссер С.М. Эйзенштейннің туғанына 115 жыл (1898
1948).

22 қаңтар – Орыс жазушысы П.Л. Проскуриннің туғанына 85 жыл (1928
2001).

23 қаңтар – Жазушы Д. Бокаччоның туғанына 700 жыл (13131375).
23 қаңтар – Француз жазушысы Стендальдің туғанына 230 жыл (1783

1842).
23 қаңтар – Француз актрисасы Ж. Мороның туғанына 85 жыл (1928).
24 қаңтар – Суретші В.И. Суриковтың туғанына 165 жыл (18481916).
24 қаңтар – Орыс жазушысы, кинозерттеуші В.Б. Шкловскийдің туға

нына 120 жыл (18931984).
25 қаңтар – Грузияның мемлекеттік қайраткері Э. Шеварднадзенің туға

нына 85 жыл (1928).
25 қаңтар – Орыс ақыны, актер В.С. Высоцкийдің туғанына 75 жыл 

(19381980).
27 қаңтар – Балет әртісі М.Н. Барышниковтың туғанына 65 жыл (1948).
30 қаңтар – Кинорежиссер Л.И. Гайдайдың туғанына 90 жыл (19231993).

АҚПАН
2 ақпан – Сталинград шайқасының аяқталғанына 70 жыл (1943).
4 ақпан – Орыс жазушысы М.М. Пришвиннің туғанына 140 жыл (1873

1954).
4 ақпан – Актер И.В. Квашаның туғанына 80 жыл (19332012).
7 ақпан – Ағылшын мемлекет қайраткері Т. Мордың туғанына 535 жыл 

(14781535).
8 ақпан – Француз жазушысы Ж. Верннің туғанына 185 жыл (1828

1905).
8 ақпан – Актер В.В. Тихоновтың туғанына 85 жыл (19282009).
9 ақпан – Орыс ақыны, аудармашы В.А. Жуковскийдің туғанына  

230 жыл (17831852).
9 ақпан – Жазушы Ю.И. Ковальдің туғанына 75 жыл (19381995).
10 ақпан – Композитор М.И. Блантердің туғанына 110 жыл (19031990).
10 ақпан – Жазушы Г. Вайнердің туғанына 75 жыл (19382009).
13 ақпан – Орыс әншісі және әртісі Ф.И. Шаляпиннің туғанына 140 жыл 

(18731938).
13 ақпан – Театр режиссері, актер Е.Б. Вахтанговтың туғанына 130 жыл 

(18831922).
14 ақпан – Орыс композиторы А.С. Даргомыжскийдің туғанына 200 жыл 

(18131869).
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16 ақпан – Әскери басшы М.Н. Тухачевскийдің туғанына 120 жыл 
(18931937).

17 ақпан – Итальян ақыны Д. Бруноның туғанына 465 жыл (15481600).
19 ақпан – Поляк ғалымы Н. Коперниктің туғанына 540 жыл (14731543).
22 ақпан – Неміс философы А. Шопенгауэрдің туғанына 225 жыл (1788

1860).
22 ақпан – Орыс жазушысы Э. Лимоновтың туғанына 70 жыл (1943).
23 ақпан – Орыс суретшісі К.С. Малевичтің туғанына 135 жыл (1878

1935).
23 ақпан – Чех жазушы және журналисі Ю. Фучиктің туғанына 110 жыл 

(19031943).
24 ақпан – Итальян әншісі Э. Карузоның туғанына 140 жыл (18731921).
24 ақпан – Орыс жазушысы, ақын Э.Г. Казакевичтің туғанына 100 жыл 

(19131962).
27 ақпан – АҚШ жазушысы И. Шоудың туғанына 100 жыл (19131984).
28 ақпан – Кинорежиссер В.И. Пудовкиннің туғанына 120 жыл (1893

1953).

НАУРЫЗ
1 наурыз – Жазушы, драматург Ф. Сологубтың туғанына 150 жыл (1863

1927).
1 наурыз – Актер Б.Н. Брондуковтың туғанына 75 жыл (19382004).
1 наурыз – Актриса И.П. Купченконың туғанына 65 жыл (1948).
4 наурыз – Итальян композиторы А. Вивальдидің туғанына 335 жыл 

(16781741).
6 наурыз – Колумбиялық жазушы Г.Г. Маркестің туғанына 85 жыл 

(1928).
7 наурыз – Орыс жазушысы, публицист В.А. Чивилихиннің туғанына 

85 жыл (19281984).
7 наурыз – Суретші Б.М. Кустодиевтің туғанына 135 жыл (18781927).
8 наурыз – Орыс ақыны, аудармашы О.Г. Чухонцевтың туғанына 75 жыл 

(1938).
12 наурыз – Орыс биологы В.И. Вернадскийдің туғанына 150 жыл (1863

1945).
13 наурыз – Орыс ақыны, драматургі С.В. Михалковтың туғанына  

100 жыл (19132009).
13 наурыз – Орыс жазушысы, педагог А.С. Макаренконың туғанына  

125 жыл (18881939).
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17 наурыз – Орыс библиофилы Н.П. СмирновСокольскийдің туғанына 
115 жыл (18981962).

17 наурыз – Орыс жазушысы Б.Н. Полевойдың туғанына 105 жыл (1908
1981).

17 наурыз – Балет әртісі Р. Нуреевтің туғанына 75 жыл (19381993).
20 наурыз – Норвег драматургі Х. Ибсеннің туғанына 185 жыл (18281906).
21 наурыз – Француз ғалымы Ж.Ж. Фурьенің туғанына 245 жыл (1768

1830).
26 наурыз – Актер А.В. Петренконың туғанына 75 жыл (1938).
27 наурыз – Актер А.Д. Жарковтың туғанына 65 жыл (1948).
27 наурыз – Орыс жазушысы, ақыны А. Яшиннің туғанына 100 жыл (1913

1968).
28 наурыз – Орыс жазушысы, публицисті М. Горькийдің туғанына  

145 жыл (18681936).
30 наурыз – Голланд суретшісі В. Ван Гогтың туғанына 160 жыл (1853

1890).

СӘУІР
1 сәуір – Орыс композиторы С.В. Рахманиновтың туғанына 140 жыл 

(18731943).
2 сәуір – Орыс жазушы, драматургі А.Н. Островскийдің туғанына  

190 жыл (18231886).
2 сәуір – Армян ақыны М.С. Шагинянның туғанына 125 жыл (1888

1982).
3 сәуір – Орыс табиғат зерттеушісі К.А. Тимирязевтің туғанына  

170 жыл (18431920).
4 сәуір – Ағылшын жазушысы М. Риддің туғанына 195 жыл (1818

1883).
4 сәуір – Актриса Э.А. Быстрицкаяның туғанына 85 жыл (1928).
6 сәуір – Итальян суретшісі Рафаэльдің туғанына 530 жыл (14831520).
9 сәуір – Француз актері Ж.П. Бельмондоның туғанына 80 жыл (1933).
12 сәуір – Испандық опера әншісі М. Кабальенің туғанына 80 жыл 

(1933).
13 сәуір – Американың мемлекеттік қайраткері Т. Джефферсонның 

туғанына 170 жыл (17431826).
13 сәуір – Ақын Д. Бедныйдың туғанына 130 жыл (18831945).
15 сәуір – Жазушыфантаст Б.Н. Стругацкийдің туғанына 80 жыл 

(1933).
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20 сәуір – Француз императоры Наполеонның туғанына 205 жыл 
(18081873).

23 сәуір – Француз жазушысы М. Дрюонның туғанына 95 жыл (1918
2009).

23 сәуір – Актер Г.М. Вициннің туғанына 95 жыл (19182001).
25 сәуір – АҚШ әншісі Э. Фицджеральддың туғанына 95 жыл (1918

1996).
25 сәуір – Актер Ю.В.Яковлевтің туғанына 85 жыл (1928).
30 сәуір – Жазушы Я. Гашектің туғанына 130 жыл (18831923).

МАМЫР
4 мамыр – Суретші М.М. Шемякиннің туғанына 70 жыл (1943).
5 мамыр – Неміс қоғам қайраткері К. Маркстың туғанына 195 жыл 

(18181883).
6 мамыр – Француз саяси қайраткері М. Робеспьердің туғанына 255 жыл 

(17581794).
6 мамыр – Актер В.А. Этуштың туғанына 90 жыл (1923).
7 мамыр – Неміс композиторы И. Брамстың туғанына 180 жыл (1833

1897).
7 мамыр – Орыс ақыны Н.А. Заболоцкийдің туғанына 110 жыл (1903

1958).
7 мамыр – Ақыны, мемуаршы Дон Аминадоның туғанына 125 жыл 

(18881957).
10 мамыр – Француз актрисасы М. Владидің туғанына 75 жыл (1938).
12 мамыр – Орыс ақыны А.А. Вознесенскийдің туғанына 80 жыл (1933

2010).
13 мамыр – Композитор И.И. Шварцтың туғанына 90 жыл (19232009).
17 мамыр – Орыс суретшісі В.М. Васнецовтың туғанына 165 жыл (1848

1926).
17 мамыр – Француз жазушысы А. Барбюстың туғанына 140 жыл (1873

1935).
18 мамыр – Император ІІ. Николайдың туғанына 145 жыл (18681918).
18 мамыр – Парсы ақыны О. Хайямның туғанына 965 жыл (10481131).
21 мамыр – АҚШң қоғам қайраткері, кәсіпкер А. Хаммердің туғанына 

115 жыл (18981990).
21 мамыр – Итальян жазушысы Т. Кампанелланың туғанына 445 жыл 

(15681639).
22 мамыр – Неміс композиторы Р. Вагнердің туғанына 200 жыл (1813

1883).
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22 мамыр – Композитор Н.В. Богословскийдің туғанына 100 жыл (1913
2004).

26 мамыр – Орыс суретшісі М.С. Знаменскийдің туғанына 180 жыл (1833
1892).

26 мамыр – Орыс жазушысы Л.С. Петрушевскаяның туғанына 75 жыл 
(1938).

26 мамыр – Орыс драматургі А.Н. Арбузовтың туғанына 105 жыл (1908
1986).

27 мамыр – СанктПетербургтің құрылғанына 310 жыл (1703).
31 мамыр – Актер Г.И. Бурковтың туғанына 80 жыл (19331990).

МАУСЫМ
1 маусым – Орыс жазушысы, драматургі, сценарисі Б.А. Можаевтің туға

нына 90 жыл (19231996).
4 маусым – Дирижер Е.А. Мравинскийдің туғанына 110 жыл (19031988).
5 маусым – Шотланд экономисі А. Смиттің туғанына 290 жыл (1723

1790).
5 маусым – Испан ақыны Ф.Г. Лоркидің туғанына 115 жыл (18981936).
6 маусым – Композитор А.И. Хачатурянның туғанына 110 жыл (1903

1978).
7 маусым – Француз суретшісі Поль Гогеннің туғанына 165 жыл (1848

1903).
10 маусым – Композитор Т.Н. Хренниковтың туғанына 100 жыл (1913

2007).
12 маусым – Орыс ақыны М.Е. Кольцовтың туғанына 115 жыл (18981940).
14 маусым – Латын Америка революционері Э.Че Гевараның туғанына  

85 жыл (19281967).
15 маусым – Норвег композиторы Э. Григтің туғанына 170 жыл (1843

1907).
15 маусым – Ақын Б.А. Ручьевтің туғанына 100 жыл (19131973).
17 маусым – Ақын В.И. Майковтың туғанына 285 жыл (17281788).
17 маусым – Орыс ақыны М. Светловтың туғанына 110 жыл (19031964).
19 маусым – Француз математигі және философы Б. Паскальдың туға

нына 390 жыл (16231662).
21 маусым – Орыс жазушысы Ф.Ф. Гладковтың туғанына 130 жыл (1883

1958).
21 маусым – Пакистанның саяси қайраткері Беназир Бхуттоның туғанына 

60 жыл (19532007).
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22 маусым – Неміс жазушысы Э.М. Ремарктің туғанына 115 жыл (1898
1970).

25 маусым – Ағылшын жазушысы Д. Оруэлдың туғанына 110 жыл (1903
1950).

25 маусым – Орыс ақыны И.И. Шкляревскийдің туғанына 75 жыл (1938).
28 маусым – Кинорежиссер С.В. Бодровтың туғанына 65 жыл (1948).

ШІЛДЕ
3 шілде – Австриялық жазушы Ф. Кафканың туғанына 130 жыл (1883

1924).
7 шілде – Цирк әртісі В.Л. Дуровтың туғанына 150 жыл (18631934).
8 шілде – Актер А.В. Мягковтың туғанына 75 жыл (1938).
9 шілде – Кинорежиссер Э.Г. Климовтың туғанына 75 жыл (19332003).
9 шілде – Актриса Л.М. Ахеджакованың туғанына 75 жыл (1938).
13 шілде – Архитектор Н.Л. Бенуаның туғанына 200 жыл (18131898).
13 шілде – Актер М.И. Пуговкиннің туғанына 90 жыл (19232008).
13 шілде – Орыс жазушысы В.С. Пикульдің туғанына 85 жыл (1928

1990).
14 шілде – Американ жазушысы И. Стоунның туғанына 110 жыл (1903

1989).
14 шілде – Орыс ақыны Г.Р. Державиннің туғанына 270 жыл (17431816).
14 шілде – Швед кинорежиссері И. Бергманның туғанына 95 жыл (1918

2007).
14 шілде – Грузин жазушысы Н. Думбадзенің туғанына 85 жыл (1928

1984).
15 шілде – Орыс актрисасы М.Н. Ермолованың туғанына 160 жыл (1853

1928).
15 шілде – Голланд физигі Г. Лоренцтің туғанына 160 жыл (18531928).
16 шілде – Орыс ақыны А.Д. Дементьевтің туғанына 85 жыл (1928).
18 шілде – Орыс ақыны Е.А. Евтушенконың туғанына 80 жыл (1933).
19 шілде – Орыс ақыны В.В. Маяковскийдің туғанына 120 жыл (1893

1930).
21 шілде – Грузия әншісі Н. Брегвадзенің туғанына 75 жыл (1938).
24 шілде – Француз композиторы Ш. Аданның туғанына 210 жыл (1803

1856).
24 шілде – Орыс жазушысы Н.Г. Чернышевскийдің туғанына 185 жыл 

(18281889).
27 шілде – Орыс жазушысы, публицист В.Г. Короленконың туғанына 

160 жыл (18531921).
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28 шілде – Орыс жазушысы В.Д. Дудинцевтің туғанына 95 жыл (1918
1998).

28 шілде – Актер және режиссер В.П. Басовтың туғанына 90 жыл (1923
1987).

28 шілде – Актриса И.В. Макарованың туғанына 85 жыл (1928).

ТАМЫЗ
3 тамыз – Опера театры «Ла Скаланың» ашылғанына 235 жыл (1778).
5 тамыз – Орыс ақыны В.И. ЛебедевКумачтың туғанына 115 жыл 

(18981949).
12 тамыз – Баспагер И.Н. Гранаттың туғанына 150 жыл (18631941).
17 тамыз – Ақын А.А. Дельвигтің туғанына 215 жыл (17981831).
17 тамыз – Актриса В. Холоднаяның туғанына 120 жыл (18931919).
20 тамыз – Ағылшын жазушысы Э. Бронтенің туғанына 195 жыл (1818

1849).
20 тамыз – Орыс жазушысы В.А. Соллогубтың туғанына 200 жыл (1813

1882).
20 тамыз – Орыс жазушысы А.Б. Чаковскийдің туғанына 100 жыл (1913

1994).
21 тамыз – Драматург В.С. Розовтың туғанына 100 жыл (19132004).
21 тамыз – Суворов әскери училищелерінің құрылғанына 70 жыл (1943).
22 тамыз – Жазушы Л. Пантелеевтің туғанына 105 жыл (19081988).
23 тамыз – Курс иіні шайқасының аяқталғанына 70 жыл (1943).
26 тамыз – Француз химигі А.Л. Лавуазьенің туғанына 270 жыл (1743

1794).
28 тамыз – Актриса Н.Г. Гундареваның туғанына 65 жыл (19482005).
31 тамыз – Библиограф И.А. Бычковтың туғанына 155 жыл (18581944).

ҚЫРКҮЙЕК
4 қыркүйек – Ғалым ӘлБрунидің туғанына 1040 жыл (9751048).
4 қыркүйек – Француз жазушысы Ф. Шатобрианның туғанына 245 жыл 

(17681848).
4 қыркүйек – «Всемирная литература» баспасының құрылғанына  

95 жыл (1918).
6 қыркүйек – Дирижер Е.Ф. Светлановтың туғанына 85 жыл (19282002).
7 қыркүйек – Орыс жазушысы және ақыны Э. Асадовтың туғанына  

90 жыл (19232004).
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8 қыркүйек – Дагестан ақыны Р. Гамзатовтың туғанына 90 жыл (1823
2003).

9 қыркүйек – Орыс жазушысы Л.Н. Толстойдың туғанына 185 жыл (1828
1910).

9 қыркүйек – Орыс ақыны, аудармашы Б.В. Заходердің туғанына 95 жыл 
(19182000).

9 қыркүйек – «Детская литература» баспасының құрылғанына 80 жыл 
(1933).

10 қыркүйек – Актер И.М. Костолевскийдің туғанына 65 жыл (1948).
11 қыркүйек – Жазушы Г.Я. Баклановтың туғанына 90 жыл (19232009).
12 қыркүйек – Актриса Т.В. Доронинаның туғанына 80 жыл (1933).
13 қыркүйек – Ұлы Отан соғысына қатысушы З.А. Космодемьянскаяның 

туғанына 90 жыл (19231941).
15 қыркүйек – Француз жазушысы Ф. Ларошфуконың туғанына 400 жыл 

(16131680).
15 қыркүйек – Ғалым А.М. Бутлеровтың туғанына 185 жыл (18281886).
20 қыркүйек – Ақын Г.В. Сапгирдің туғанына 85 жыл (19281999).
21 қыркүйек – Актриса О.Л. КнипперЧехованың туғанына 145 жыл 

(18681959).
23 қыркүйек – Француз актрисасы Р. Шнайдердің туғанына 75 жыл (1938

1982).
25 қыркүйек – Актриса Л.Н. ФедосееваШукшинаның туғанына 75 жыл 

(1938).
26 қыркүйек – Ағылшынамерикан ақыны Т. Элиоттың туғанына 125 жыл 

(18881965).
26 қыркүйек – Американ композиторы Д. Гершвиннің туғанына 115 жыл 

(18981937).
27 қыркүйек – Француз жазушысы П. Мерименің туғанына 210 жыл 

(18031870).
28 қыркүйек – Әдебиеттанушы И.Л. Андронниковтың туғанына 105 жыл 

(19081990).
28 қыркүйек – Итальян актері М. Мастроянидің туғанына 90 жыл (1923

1996).
28 қыркүйек – Чили әншісі және композиторы В. Хараның туғанына  

75 жыл (19381973).
29 қыркүйек – Поляк кәсіподақ қайраткері Л. Валенсаның туғанына  

70 жыл (1943).
30 қыркүйек – Скрипкашы Д.Ф. Ойстрахтың туғанына 105 жыл (1908

1974).
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ҚАЗАН
3 қазан – Орыс жазушысы И.С. Шмелевтің туғанына 140 жыл (1873

1950).
3 қазан – Жазушы В.Я. Шишковтың туғанына 140 жыл (18731945).
5 қазан – Француз философы Д. Дидроның туғанына 300 жыл (1713

1784).
5 қазан – Актриса И.М. Чурикованың туғанына 70 жыл (1943).
8 қазан – Орыс жазушысы И.С. Аксаковтың туғанына 190 жыл (1823

1886).
8 қазан – Кітаптанушы О.С. Чубарьянның туғанына 105 жыл (1908

1976).
10 қазан – Итальян композиторы Д. Вердидің туғанына 200 жыл (1813

1901).
13 қазан – Театр режиссері М.А. Захаровтың туғанына 80 жыл (1933).
14 қазан – Жазушы В.П. Крапивиннің туғанына 75 жыл (1938).
16 қазан – Американ драматургі Ю.О. Нилдың туғанына 125 жыл (1888

1953).
19 қазан – Жазушы М.А. Осоргиннің туғанына 135 жыл (18781942).
19 қазан – Орыс ақыны, драматургі А. Галичтің туғанына 95 жыл (1918

1977).
21 қазан – Швед химигі А. Нобельдің туғанына 180 жыл (18331896).
21 қазан – Кітаптанушы, өлкетанушы Н.В. Здобновтың туғанына 125 жыл 

(18881942).
22 қазан – «Метрополитен – опера» театрының ашылғанына 130 жыл 

(1883).
22 қазан – Орыс ақыны Н.К. Доризоның туғанына 90 жыл (19232011).
22 қазан – Француз актрисасы К. Деневтің туғанына 70 жыл (1943).
23 қазан – Композитор Ю.С. Саульскийдің туғанына 85 жыл (1928

2003).
24 қазан – Жазушы И.А. Гоффтың туғанына 85 жыл (19281991).
24 қазан – Орыс жазушысы В.В. Ерофеевтің туғанына 75 жыл (1938

1990).
25 қазан – Француз композиторы Ж. Бизенің туғанына 175 жыл (1838

1875).
25 қазан – Орыс жазушысы, публицист Г.И. Успенскийдің туғанына  

170 жыл (18431902).
25 қазан – Орыс драматургі А.И. Гельманның туғанына 80 жыл (1933).
26 қазан – Москва көркем театрының (МХАТ) ашылғанына 115 жыл 

(1898).
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27 қазан – Теңіз жүзуші Д. Куктің туғанына 285 жыл (17281779).
27 қазан – Американ қоғам қайраткері Т. Рузвельттің туғанына 155 жыл 

(18581919).
28 қазан – Ағылшын жазушысы И. Воның туғанына 110 жыл (19031966).

ҚАРАША
5 қараша – Скульптор М.М. Антокольскийдің туғанына 170 жыл (1843

1902).
5 қараша – Орыс жазушысы М.П. Арцыбашевтың туғанына 135 жыл 

(18781927).
5 қараша – Суретші К.С. ПетровВодкиннің туғанына 135 жыл (1878

1939).
5 қараша – Ағылшын актрисасы В. Лидің туғанына 100 жыл (19131963).
5 қараша – Француз әншісі Д. Дассеннің туғанына 75 жыл (19381980).
7 қараша – Француз жазушысы А. Камюдың туғанына 100 жыл (1913

1960).
9 қараша – Орыс жазушысы И.С. Тургеневтің туғанына 195 жыл (1818

1883).
10 қараша – Швейцар дәрігері және алхимигі Т. Парацельстің туғанына 

520 жыл (14931541).
10 қараша – Авиаконструктор А.Н. Туполевтің туғанына 125 жыл (1888

1972).
12 қараша – Композиторы және ғалымхимик А.П. Бородиннің туғанына 

180 жыл (18331887).
14 қараша – Принц Чарльз Уэльскийдің туғанына 65 жыл (1948).
17 қараша – Орыс актері М.С. Щепкиннің туғанына 225 жыл (17881863).
19 қараша – Орыс жазушысы Б.П. Екимовтың туғанына 75 жыл (1938).
20 қараша – Тарихшы және библиограф Н.П. Барсуковтың туғанына  

175 жыл (18381906).
20 қараша – Актер А.В. Батталовтың туғанына 85 жыл (1928).
21 қараша – Актер М.А. Глузскийдің туғанына 95 жыл (19182001).
22 қараша – Ақын И.Л. Френкельдің туғанына 110 жыл (19031994).
23 қараша – Әскери басшы Р.Я. Малиновскийдің туғанына 115 жыл 

(19081967).
23 қараша – Орыс балалар жазушысы, драматургі Н.Н. Носовтың туға

нына 105 жыл (19081976).
24 қараша – Ағылшын жазушысы Л. Стерннің туғанына 300 жыл (1713

1768).
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24 қараша – Орыс жазушысы С.П. Злобиннің туғанына 110 жыл (1903
1965).

27 қараша – Әнші, композитор Б.Б. Гребенщиковтың туғанына 60 жыл 
(1953).

29 қараша – Жазушы Е. Петровтың туғанына 110 жыл (19031942).
30 қараша – Жазушы В.Ю. Драгунскийдің туғанына 100 жыл (19131972).

ЖЕЛТОҚСАН
1 желтоқсан – Актер М.И. Царевтің туғанына 110 жыл (19031987).
1 желтоқсан – Жазушы В.Ф. Тендряковтың туғанына 90 жыл (19231984).
1 желтоқсан – А.М. Горький атындағы әдеби институттың құрыл ға

нына 80 жыл (1933).
3 желтоқсан – Жазушы О.Н. Писаржевскийдің туғанына 105 жыл (1908

1964).
3 желтоқсан – Грек опера әншісі М. Калластың туғанына 90 жыл (1923

1977).
5 желтоқсан – Орыс ақыны Ф.И. Тютчевтің туғанына 210 жыл (1803

1873).
6 желтоқсан – Ақын Н.П. Огаревтің туғанына 200 жыл (18131877).
6 желтоқсан – Жазушы, эссеист Г. Газдановтың туғанына 110 жыл (1903

1971).
6 желтоқсан – Орыс жазушысы С.П. Залыгиннің туғанына 100 жыл 

(19132000).
8 желтоқсан – Орыс ақыны, журналист В.А. Гиляровскийдің туғанына 

160 жыл (18531935).
10 желтоқсан – Дирижер Ю.Х. Темиркановтың туғанына 75 жыл (1938).
10 желтоқсан – Жалпы адам құқығы Декларациясының қабылдан ға

нына 65 жыл (1948).
11 желтоқсан – Француз актері Ж. Маренің туғанына 100 жыл (19131998).
11 желтоқсан – Жазушы А.И. Солженицинның туғанына 95 жыл (1918

2008).
11 желтоқсан – Француз композиторы Г. Берлиоздың туғанына 210 жыл 

(18031869).
12 желтоқсан – Норвег жазушысы Э. Мунктің туғанына 150 жыл (1863

1944).
12 желтоқсан – Актер және режиссер Л.Ф. Быковтың туғанына 85 жыл 

(19281979).
12 желтоқсан – Қырғыз жазушысы Ш. Айтматовтың туғанына 85 жыл 

(19282008).
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13 желтоқсан – Орыс ақыны В.Я. Брюсовтың туғанына 140 жыл (1873
1924).

13 желтоқсан – Жазушы Е.П. Петровтың туғанына 110 жыл (19031942).
13 желтоқсан – Актер Р.Я. Пляттың туғанына 105 жыл (19081989).
13 желтоқсан – Француз жазушысы Ж. Сименонның туғанына 110 жыл 

(19031989).
15 желтоқсан – Кинорежиссер Ю.Я. Райзманның туғанына 110 жыл 

(19031994).
15 желтоқсан – Балалар жазушысы Я.Л. Акимның туғанына 90 жыл 

(1923).
17 желтоқсан – Американ жазушысы Э. Колдуэлдің туғанына 110 жыл 

(19031987).
17 желтоқсан – Актер Л.С. Броневойдың туғанына 85 жыл (1928).
19 желтоқсан – Орыс ақыны Н.И. Тряпкиннің туғанына 95 жыл (1918

1999).
19 желтоқсан – Актриса және режиссер Г.Б. Волчектің туғанына 80 жыл 

(1933).
22 желтоқсан – Итальян композиторы Д. Пуччинидің туғанына 155 жыл 

(18581924).
23 желтоқсан – Орыс жазушысы В.А. Курочкиннің туғанына 90 жыл 

(19231976).
23 желтоқсан – Жапония императоры Акихитоның туғанына 80 жыл 

(1933).
23 желтоқсан – Театр қайраткері В.И. НемировичДанченконың туға

нына 155 жыл (18581943).
24 желтоқсан – Поляк ақыны А. Мицкевичтің туғанына 215 жыл (1798

1855).
24 желтоқсан – Ағылшын физигі Д. Джоульдің туғанына 195 жыл (1818

1889).
26 желтоқсан – Қытай саяси және мемлекет қайраткері М. Цзэдунның 

туғанына 120 жыл (18931976).
26 желтоқсан – Ақын С.П. Щипачевтың туғанына 115 жыл (18981980).
26 желтоқсан – Актер В.М. Приемыховтың туғанына 70 жыл (19432000).
27 желтоқсан – Француз актері Ж. Депардьенің туғанына 65 жыл (1948).
28 желтоқсан – Философ Н.Ф. Федоровтың туғанына 185 жыл (18281903).
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕРЕКЕЛЕР ЖӘНЕ  
БҮКІЛӘЛЕМДІК КҮНДЕР КӨРСЕТКІШІ

27 қаңтар – Бүкіләлемдік кеден күні

1 наурыз – Бүкіләлемдік азаматтар корғанысы күні

15 наурыз – Бүкіләлемдік тұтынушы күні

21 наурыз – Халықаралық нәсілдік кемсітушілікті жою күресі күні

22 наурыз – Бүкіләлемдік су күні

23 наурыз – Бүкіләлемдік метеорология күні

24 наурыз – Бүкіләлемдік туберкулез ауруымен күресу күні

27 наурыз – Халықаралық театр күні

1 сәуір – Халықаралық құстар күні

1 сәуір – Халықаралық күлкі күні

2 сәуір – Халықаралық балалар кітабы күні

7 сәуір – Бүкіләлемдік денсаулық күні

18 сәуір – Халықаралық тарихи жерлер мен ескерткіштер күні

24 сәуір – Халықаралық жастар бірлігі күні

22 сәуір – Жер күні

23 сәуір – Бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық күні

28 сәуір (сәуірдің соңғы жексенбісі) – Бүкіләлемдік туыстасқан (породнен  
   ных) қалалар күні

29 сәуір – Халықаралық би күні

3 мамыр – Бүкіләлемдік баспасөз бостандығы күні

3 мамыр – Күн күні

8 мамыр – Бүкіләлемдік Кызыл крест пен Қызыл Жарты ай күні

15 мамыр – Халықаралық отбасы күні

17 мамыр – Халықаралық электрбайланысы күні

18 мамыр – Халықаралық мұражайлар күні 

21 мамыр – Халықаралық мәдени даму күні 

22 мамыр – Халықаралық биологиялық түрліше күні
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31 мамыр – Халықаралық темекісіз күн күні

1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні

5 маусым – Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні

17 маусым – Халықаралық шөл және құрғақшылықпен күресу күні

23 маусым – Халықаралық олимпиада күні

26 маусым – Халықаралық нашақор және есірткі бизнесімен күрес

26 маусым – Халықаралық біріккен ұлттардың азап кұрбандарын күні

27 маусым – Бүкіләлемдік балық аулау күні 

1 шілде – Бүкіләлемдік архитектура күні

1 шілде – Халықаралык кооперативтер күні

11 шілде – Бүкіләлемдік тұрғын халықтар күні

20 шілде – Бүкіләлемдік шахмат күні

6 тамыз – Бүкіләлемдік ядролық қаруға тыйым салу күресі күні

9 тамыз – Бүкіләлемдік жергілікті тұрғын әлем халықтары күні

12 тамыз – Халықаралық жастар күні

23 тамыз – Халықаралық құл сату және оны жою ескерткіші күні

8 кыркүйек – Халықаралык журналистер бірлігі күні

8 қыркүйек – Халықаралық сауаттылықты кеңейту күні

8 қыркүйек (қыркүйектің екінші жексенбісі) – Халықаралық фашизм  
   кұрбандарын еске алу күні 

9 қыркүйек – Бүкіләлемдік сұлулық күні

21 қыркүйек – Халықаралық бейбітшілік күні

27 қыркүйек – Халықаралық туризм күні 

29 қыркүйек (қыркүйектің соңғы жексенбісі) – Халықаралық керең 
   мылқау күні 

1 қазан – Халықаралық қарт адамдар күні

1 қазан – Халықаралық музыка күні

5 қазан – Халықаралық мұғалім күні

6 қазан (қазанның бірінші дүйсенбісі) – Халықаралық тұрғын үй күні
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9 қазан – Бүкіләлемдік пошта күні

9 қазан (қазанның екінші сейсенбісі) –  Халықаралық апаттарды қауып  
   қа те рін азайту күні

10 қазан – Халықаралық психикалық денсаулық күні

14 қазан. – Халықаралық стандарттар күні

14 қараша – Бүкіләлемдік диабет ауруына қарсы күрес күні

15 қазан – Халықаралық ауыл әйелдері күні

16 қазан – Бүкіләлемдік азықтүлік күні

24 қазан – Біріккен Ұлттар Ұйымы күні

14 қараша (қарашаның екінші сейсенбісі) – Бүкіләлемдік сапа күні

10 қараша – Бүкіләлемдік жастар күні

13 қараша – Халықаралык зағиптар күні

16 қараша – Халықаралық шыдамдылық күні

17 қараша – Халықаралық студенттер немесе халықаралық студенттер  
   бірлігі күні

20 қараша – Халықаралық бала күні

21 қараша (қарашаның үшінші бейсенбісі) – Халықаралық темекі шегуден  
   бас тарту күні 

21 қараша – Бүкіләлемдік телеарна күні

21 қараша – Бүкіләлемдік сәлемдесу күні

25 қараша – Халықаралық әйелдерге зорлықзомбылық жасауды жою күні

1 желтоқсан – Бүкіләлемдік СПИДке қарсы күрес күні

3 желтоқсан – Халықаралық мүгедектер күні

5 желтоқсан – Халықаралық экономикалық және әлеуметтік даму үшін  
   еркімен келгендер күні

7 желтоқсан – Халықаралық азаматтар авиациясы күні

10 желтоқсан – Адам құқықтары күні
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КҮНТІЗБЕКТЕ АТАЛЫП ӨТІЛГЕН ЕСІМДЕРДІҢ 
АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ

Айдарханов Б.А. – 15 Елгин Е.Н. – 12
Алақанұлы А. – 11, 60 Елистратов С.А. – 14
Алпысбаев Х.А. – 13 Еркасов Р.Ш. – 17
Амарбаев АШ.М. – 6 Ермаков П.З. – 13
Асылғазин М. – 13 Есенәлиев М.И. – 12, 65
Ахметов Б.А. – 8, 42 Есімханов С.О. – 8, 43
Ахметов И.С. – 11 Жанабайұлы Жанақ – 16
Әбділдин Ж.М. – 7 Жұмабаев М. – 12
Әбдірахманов М.М. – 6, 21, 23 Жыланбаев М.Т. – 11, 62
Әбілдин Ш. – 6 Зайытов М. – 10
Әділшінов Қ.Ш. – 13, 67 Залюбовский Н. – 14
Әлдебекұлы Әкімбек мырза – 16 Ибрагимов А.Т. – 10
Әлімбаев М. – 13, 76 Иренов Ғ.Н. – 13, 69
Әутәліпов Р. – 9 Катаев М.М. – 14
Әшітов З.О. – 14 Кәрімбаев С. – 7
Бабкин Г.Н. – 11 Краснопольский А.А. – 16
Байғабылова Ш. – 11 Краснянский Б.З. – 7
Байғалы Ш. – 11 Костылецкий Н.Ф. – 16
Балтабаева Ғ. – 10 Көпеев МЖ. – 16
Баранов В.Н. – 12 Кудин И.Н. – 9
Барлыбаева Р.А. – 16 Кузнецова З.В. – 17
Барлыбаев Х.А. – 17 Курбатов И.И. – 14, 80
Батурин В.П. – 12 Қабдуалиев З.К. – 8, 38
Бәкенов М.М. – 10 Қабылбеков М. – 12
Бекхожин Қ.Н. – 14, 81 Қайса ата – 16
Бекетов М.П. – 13 Қалқаманұлы Бұқар Жырау – 16
Бектенов М.О. – 17 Қанапиянов М. – 12, 66
Беркімбаев Е. – 16, 91 Қапенов ҒУ.С. – 9
Ворушин И.Д. – 12 Қапесов Н. – 7
Гейко А.А. – 14 Қасымов Қ. – 16, 93
Динерштейн М.Г. – 8 Қонқашпаев Ғ.Қ. – 11
Дүкенбаев Н.С. – 14 Құдайбергенов А.Н. – 9
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Құсайынов А.Қ. – 6, 20, 21 Сальников В.Г. – 13, 79
Құттыбайұлы Жапар – 16 Сартаев Д.Ш. – 45
Құтпанұлы Иманжүсіп – 16, 88 Сатыбалдин С. – 16
Лагутин И.В. – 11,59 Сәбитов М.С. – 13
Ломов А.В. – 6 Сәтиев Қ.М. – 12
Лысенко П.Г. – 14 Седельников Е.А. – 10
Манапов М.С. – 8, 39 Сейсенбаев Б. – 8
Мартынцев В.М. – 15 Сейсенбеков Б.Б. – 7
Мәукеұлы Сақау – 16 Сейсембеков Т.З. – 6, 19, 20
Милевский М.И. – 8 Сергазина Л.М. – 17
Минаков И.В. – 10 Сиязов М.М. – 14
Москвин Е.Б. – 6 Степаненко В.В. – 7
Мүткенов С. – 7, 35 Темірбаев Д.Ж. – 6, 23
Музалевский С.А. – 9 Темірғалиев К.Е. – 11, 57
Мусин Ш. – 15, 85 Төлеев Т. – 8
Нуркин Қ.Т. – 11, 58 Тумашова М.Г. – 6
Овчинников А. – 6 Тұмарбеков А.Т. – 12
Омаров М.М. – 13 Тілегенов Е.Н. – 9, 49
Омаров Р.А. – 11 Тіленшіұлы Ғабдылуахит – 16
Омаров У. – 16 Торайғыров С. – 13, 72
Оңаев И.Ә. – 10, 53 Федоров Е.С. – 14
Оразбаев А. – 8, 45 Хамитов М.Х. – 9, 48
Оралбаева Н.О. – 9 Хорошкова Л. – 14
Орлов Ю.А. – 10 Шаймерденов Т.Р. – 7
Оспанов И.О. – 6 Шанин А.Т. – 16
Поликарпов В.Ф. – 14, 8 Шаронов С.П. – 12
Поминов Ю.Д. – 7, 37 Шәкенов Н. – 13
Попова В.Н. – 7 Шәкімова Б.Ш. – 14
Рамазанов А.Ғ. – 10, 52 Шорманов М. – 16
Рахимов Қ.Д. – 8 Ыдырысов Қ. – 11, 63
Сағындықова Н.Ж. – 7 Янушкевич А. – 10
Сақыпов З.Б. – 6
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ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАР КӨРСЕТКІШІ

Австралия – 62 Ермак ауданы – 47
Ақкөл ауылы – 38, 91, 92 Ермак қаласы – 9
Аққу ауылы – 87 Ертіс ауданы – 11, 66
«Ақкөл» совхозы – 52 Ертіс – 24
Ақмола облысы – 24 Ертіс өзені – 32
Ақсу ауданы – 88 Ертіс қалашығы – 23
Ақсу ауылы – 81 Есілкөл ауданы – 21
Ақсу қаласы – 24, 42, 89 Жалаулы ауылы – 33
Ақтоғай ауданы – 7, 20, 32, 35, 36, 49, 58 Жамбыл атындағы совхоз – 68
Ақтоғай ауылы – 32, 33 Жамбыл облысы – 89
Ақтөбе облысы – 44 Жаңажол ауылы – 57
АлександровГай селосы – 59 Жасыбай көлі – 25
Алексеевка село – 57 Жолболды ауылы – 33
Алматы қаласы – 20, 64, 68, 86 Жосалы ауылы – 57
Алтай өлкесі – 24, 57, 92 Жолқұдық ауылы – 57
Америка – 62 Зайсан – 73
Андрияновка ауылы – 87 Иса Байзақов атындағы кеңшар – 66
Арбиген ауылы – 87 К. Маркс атындағы ұжымшар – 52
Арқалық қаласы – 39 Каганович ауданы – 47
Астана қаласы – 21 Кемеров облысы – 38
Астрахань облысы – 69 Ключи ауданы – 57
Атырау облысы – 69 Кольчугино қаласы – 38
Африка – 62 Коряковка форпосты – 24
Әуелбек ауылы – 33 Коряковка станицасы – 24
Бавин аралы – 63 Көкшетау облысы – 72
Барлыбай ауылы – 33 Краснокутск ауданы – 9, 32, 35
Баянауыл – 25, 72 Краснояр қаласы – 62
Баянауыл ауданы – 7, 51, 62, 67, 93 Красный Яр ауданы – 69
Баянауыл өлкесі – 81 Куйбышев ауданы – 32, 52
Ботабас – 87 Купино ауданы – 37
Борлы ауылы – 92 Күршім ауданы – 38
«Боевой № 14» кеншары – 21 Қазақстан – 31, 36, 37, 38, 56, 63, 65,70
Бөгенбай батыр ауылы – 20 Қазыбек би ауданы – 38
Бішкек қаласы – 40 Қапал – 88
Галкин ауылы – 43 Қарағанды облысы – 24, 38
Грозный қаласы – 54 Қарақоға ауылы – 33
Гурьев – 69 Қарақұм шөлі – 62
Екібастұз – 4, 8, 11, 14, 17, 24 Қараоба ауылы – 33
Екібастұз ауданы – 63, 91, 92 Қараөзек ауылы – 69
Екібастұз қаласы – 8, 24, 38, 62 Қарқаралы қаласы – 19
«Екібастұз» совхозы – 38 Қатонқарағай – 73
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпуск ежегодного указателя «Знаменательные и памятные даты 
Павлодарской области» на казахском и русском языках – уникальный кра
еведческий проект областной библиотеки им. С. Торайгырова. Издается  
с 1967 года.

Цель издания – рассказать об известных личностях нашего края,  
представить хронику событий политической, социальноэкономической  
и культурной жизни Павлодарского Прииртышья.

Размещение данного справочнобиблиографического указателя на 
сайте Павлодарской областной библиотеки в Интернете позволяет опера
тивно обращаться к его содержанию пользователей из других регионов 
Казахстана и зарубежья.

В 2013 году Павлодарская область отметит 75 лет со дня образования. 
Область – крупный промышленный центр Казахстана с богатой и неповто
римой историей и культурой. История области неразрывно связана с исто
рией страны: репрессии конца тридцатых годов, трудные военные годы. 
Яркими вехами останутся целина, становление колхозов и совхозов, раз
витие культуры, науки, образования, строительство независимого Казах
стана.

Наш край имеет древнюю историю. Об этом свидетельствуют архео
логические находкиприметы того времени, все больше и больше фактов, 
что наша территоррия входила в состав Тюркского каганата – колыбели 
тюрских народов. В VIIIIХ вв. располагался Кимакский каганат. Наша 
земля – родина великих казахских жырау Бухара и Котеша, биев Шона, 
Шормана, Едиге, Торайгыра, батыров Олжабая, Малайсары, Жасыбая, 
Тугела, бесстрашных защитников родного края. Имена просветителей  
и писателей Жусупбека Аймаутова, Кошке Кеменгерова, Зейтина Акишева, 
Зеина Шашкина, Всеволода Иванова, поэтов Султанмахмута Торайгырова, 
Сабита Донентаева, Естая Беркимбаева, Исы Байзакова, Павла Васильева, 
Аманжола Шамкенова, артистов Жумата Шанина, Шакена Айманова, Кау
кена Кенжетаева, академиков Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана, Аби
кена Бектурова, Шафика Чокина – гордость всего Казахстана.

Современная Павлодарская область – крупнейший промышленный 
регион Казахстана, производящий основную часть электроэнергии, угля, 
ферросплавов, глинозема. Всему Казахстану известны крупнейшие в мире 
угольные разрезы и электростанции Экибастуза, дома отдыха Баянаула.

Главное богатство Павлодарского Прииртышья – многонациональ
ный народ, внесший большой вклад в историю и развитие области. Бла
годаря неустанному труду людей регион превратился в передовой центр 
экономики, науки, образования, культуры. Юбилей области, отмечаемый  



141

в 2013 году – новый этап в социальноэкономическом развитии региона, 
своеобразная веха в осмыслении и познании истории края, родословной 
народов, биографий выдающихся людей Казахстана.

При поиске нужных сведений о тех или иных событиях, персона
лиях использованы следующие источники: «Национальная энциклопедия 
«Казахстан», энциклопедия «Писатели Казахстана», энциклопедические 
справочники «Литература Казахстана», «Культура Казахстана», Справоч
ник «Кто есть кто в казахстанской науке», журнал «Өлкетану – Краеве
дение», издаваемый ПГУ им. С. Торайгырова. При работе над указателем  
использованы библиографические пособия, изданные областной библиоте
кой им. С. Торайгырова: «Акыны и жырау Павлодарской области», «Звезды 
нашей Победы» о Героях Советского союза и кавалерах ордена Славы трех 
степеней – павлодарцах и др.

Областная библиотека благодарит за оказанную помощь при составле
нии «Календаря» ветеранов архивного дела В.Д. Болтину и Л.В. Шевелеву.

Календарь «Знаменательные и памятные даты Павлодарской области 
на 2013 год» – достоверный источник информации о событиях, памятных 
датах, знаменательных днях, связанных с областью. В него включены све
дения о знатных земляках в виде биографической справки и списка литера
туры. Календарь не претендует на исчерпывающий перечень литературы, 
дат и событий. Большая часть дат (они помечены звездочкой) снабжена тек
стовыми справками и краткими рекомендательными списками литературы.

Календарь включает хронологический указатель государственных  
и юбилейных дат Республики Казахстан на 2013 год. Материал системати
зирован в нескольких разделах, перечень которых дан в содержании указа
теля. Указатель адресован работникам библиотек, учреждений культуры и 
широкому кругу читателей.

Для выявления дат и необходимых сведений использовался спра
вочнобиблиографический аппарат и документальный фонд областной 
библиотеки им. С. Торайгырова. Кроме литературы, указанной в пособии, 
рекомендуем использовать материалы, появившиеся в печати после выхода 
указателя.

Свои замечания и пожелания просим высылать по адресу:

140000 г. Павлодар 
ул. Академика Сатпаева, 104 
Областная библиотека им. С. Торайгырова, 
Информационнобиблиографический отдел. 
http:www.pavlodarlibrary.kz.,email:library@pavlodar.kz 
Тел.: 325815
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2013 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января – 80 лет (1933) со дня рождения ученоготеплоэнергетика, док

тора технических наук З.Б. Сакипова
1 января – 55 лет (19581991) со дня рождения художника А. Овчинникова
3 января – 85 лет (19281994) со дня рождения инженерастроителя, 

Заслуженного строителя КазССР, Почетного гражданина г. Пав  
лодара А.В. Ломова

5 января 85 лет (1928) со дня рождения ученогобиолога, доктора био
логических наук АШ.М. Амарбаева

5 января – 90 лет (1923) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя 
КазССР, Почетного гражданина г. Аксу И.О. Оспанова

6 января – 110 лет (19031943) со дня рождения ученогомедика, кан ди
дата медицинских наук М.Г. Тумашовой

6 января – 65 лет (19482000) со дня рождения художника, члена Союза 
художников Е. Москвина

8 января – 75 лет (1938) со дня рождения ученогомедика, доктора 
медицинских наук Т.З. Сейсембекова*

8 января – 75 лет (19382001) со дня рождения ученогоселекционера, 
доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного зоотехника 
КазССР А.К. Кусаинова*

10 января – 75 лет (1938) со дня рождения председателя областного 
общества «Қазақ тілі» (20012011), члена Союза журналистов 
РК М.М. Абдрахманова* 

12 января – 75 лет (1938) со дня рождения ученогоэнергетика, доктора 
технических наук Д.Ж. Темирбаева*

15 января – 75 лет (1938) со дня образования Павлодарской области*
15 января – 95 лет (19181986) со дня рождения педагога, Заслуженного 

учителя КазССР Ш. Абильдина
17 января – 85 лет (1928) со дня ликвидации Павлодарского уезда и обра

зования Павлодарского округа (Павлодарский округ лик ви
дирован 17 декабря 1930 г.)

17 января – 85 лет (1928) со дня образования Щербактинского района
17 января – 85 лет (1928) со дня образования Качирского района
17 января – 85 лет (1928) со дня образования Павлодарского района
17 января – 85 лет (1928) со дня образования Баянаульского района
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18 января – 45 лет (1968) со дня ввода в эксплуатацию Аксуского завода 
ферросплавов*

20 января – 85 лет (19281993) со дня рождения журналиста, Заслуженного 
работника культуры КазССР Б.Б. Сейсенбекова

21 января – 80 лет (1933) со дня рождения фотохудожника Б.З. Крас нян
ского*

Январь – 5 лет (2008) со дня открытия первого салона связи Beeline в 
г. Павлодаре

ФЕВРАЛЬ
3 февраля – 90 лет (19231945) со дня рождения Героя Советского Союза 

В.В. Степаненко
4 февраля – 75 лет (1938) со дня утверждения города Павлодара облас

тным центром
14 февраля – 75 лет (1938) со дня образования Актогайского района*
15 февраля – 85 лет (1928) со дня рождения педагога, заслуженного учителя 

КазССР, Отличника просвещения КазССР Т.Р. Шаймерденова
15 февраля 95 лет (1918) со дня проведения в Палодарском уезде 1го 

казахского съезда 
16 февраля – 80 лет (1933) со дня рождения ученогофилософа, доктора 

философских наук, академика Ж.М. Абдильдина
16 февраля – 100 лет (19131944) со дня рождения Героя Советского Союза 

С. Муткенова
20 февраля – 85 лет (1928) со дня рождения ученогофилософа, доктора 

философских наук Н. Капесова
21 февраля – 70 лет (1943) со дня рождения ученогофилолога, доктора 

филологических наук Н.Ж. Сагындыковой
22 февраля – 60 лет (1953) со дня рождения журналиста, писателя  

Ю.Д. Поминова*
26 февраля – 90 лет (19232010) со дня рождения ученогофилолога, доктора 

филологических наук В.Н. Поповой*
28 февраля – 95 лет (19181975) со дня рождения композитора, Заслуженного 

деятеля искусств КазССР С. Каримбаева
29 февраля – 45 лет (1968) со дня открытия первого в области широко

форматного кинотеатра «Аврора»

МАРТ
2 марта – 35 лет (1978) со дня открытия трамвайного движения по ули

це Мира в г. Павлодаре
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13 марта – 90 лет (1923) со дня рождения строителя, архитектора, По
четного гражданина г. Павлодара З.К. Кабдуалиева*

14 марта – 150 лет (1863) со дня утверждения первого плана застройки 
Павлодара

14 марта – 70 лет (19431997) со дня рождения Заслуженного работника 
физической культуры СССР, Заслуженного тренера РК Б. Сей
сенбаева

15 марта – 90 лет (19232005) со дня рождения Героя Советского Союза 
М.И. Милевского

15 марта – 70 лет (1943) со дня рождения актера, Заслуженного артиста РК, 
директора Павлодарского областного казахского музыкально
драматического театра им. Ж. Аймаутова М. Манапова

15 марта – 65 лет (1948) со дня рождения ученогомедика, доктора меди
цинских наук К.Д. Рахимова

18 марта – 75 лет (1938) со дня выхода в эфир Павлодарского областного 
радио*

18 марта – 100 лет (19131984) со дня рождения педагога, Заслуженного 
учителя КазССР, Почетного гражданина г. Павлодара Б.А. Ах
метова*

24 марта – 60 лет (1953) со дня рождения инженераэкономиста, депутата 
Сената Парламента РК (19992005) С.О. Есимханова

31 марта – 85 лет (19281997) со дня рождения художника, поэта  
М.Г. Динерштейна

Март 75 лет (1938) со дня открытия средней школы № 11 г. Пав
лодара

АПРЕЛЬ
1 апреля – 65 лет (1948) со дня открытия хромового завода в г. Павлодаре
1 апреля – 75 лет (1938) со дня организации прокуратуры Павлодарс

кой области*
2 апреля – 50 лет (1963) со дня рождения художника, члена Союза худож

ников Казахстана А. Оразбаева*
7 апреля – 95 лет (1918) со дня выхода в свет областной газеты «Звезда 

Прииртышья»
11 апреля – 55 лет (1958) со дня открытия Дома пионеров в Экибастузе
12 апреля – 55 лет (1958) со дня рождения художника, члена Союза худож

ников Казахстана Т. Тулеева
13 апреля – 75 лет (1938) со дня организации Павлодарской госавто

инспекции
18 апреля – 75 лет (1938) со дня основания газеты г. Аксу «Ақжол – Но

вый путь»*
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20 апреля – 50 лет (1963) со дня приземления в Павлодарском аэропорту 
первого самолета АН24

МАЙ
1 мая – 90 лет (19231999) со дня рождения писателяпрозаика, члена 

Союза писателей Казахстана Р. Ауталипова
1 мая – 75 лет (1938) со дня рождения ученогоматематика, доктора 

физикоматематических наук М.Х. Хамитова*
3 мая – 90 лет (19231983) со дня рождения Героя Советского Союза 

И.Н. Кудина
4 мая – 20 лет (1993) со дня переименования Краснокутского района 

в Актогайский
4 мая – 20 лет (1993) со дня переименования города Ермака в Аксу
5 мая – 60 лет (1953) со дня рождения директора ОЦНТ и КДД 

«Шанырак», ҚР Енбек сіңірген кызметкері Е.Н. Тлегенова* 
9 мая 65 лет (1948) со дня открытия в г. Павлодаре памятника 

воинам Советской Армии, умершим от ран в Павлодарском 
эвакогоспитале

9 мая – 45 лет (1968) со дня открытия Дворца культуры металлур
гов в г. Павлодаре (ныне областной казахский музыкально
драматический театр им. Ж. Аймаутова) 

13 мая – 85 лет (19281991) со дня рождения педагога, кандидата педа
гогических наук, отличника народного просвещения КазССР 
ГУ.С. Капенова

13 мая – 75 лет (1938) со дня рождения ученогоисторика, доктора 
исторических наук А.Н. Кудайбергенова 

14 мая – 85 лет (19282000) со дня рождения поэта, краеведа, журна
листа С.А. Музалевского

15 мая – 85 лет (1928) со дня рождения ученогоязыковеда, доктора 
фило логических наук Н.О. Оралбаевой 

16 мая – 75 лет (1938) со дня открытия школылицея № 10 им. Абая* 
17 мая – 15 лет (1998) со дня начала строительства железнодорожной 

линии «Аксу – Дегелен»
19 мая – 100 лет (19131994) со дня рождения ученого, доктора техни  

ческих наук, Заслуженного деятеля науки КазССР И.А. Она ева*
26 мая – 65 лет (1948) со дня рождения директора АО «Казахстан Алю

миний» А.Т. Ибрагимова
27 мая – 80 лет (19332001) со дня рождения поэта И.В. Минакова
Май – 40 лет (1973) со дня образования областного совета охраны 

памятников



146

Май – 25 лет (1988) со дня образования детского фольклорного 
ансамбля «Русские узоры»

Май  – 5 лет (2008) со дня открытия уйгурского этнокультурного 
объ единения*

ИЮНЬ
1 июня – 85 лет (19282009) со дня рождения государственного и обще

ственного деятеля А.Г. Рамазанова*
1 июня – 65 лет (1948) со дня рождения журналиста, члена Союза 

журналистов РК Г.К. Балтабаевой
9 июня – 210 лет (18031857) со дня рождения польского поэта, путе ше

ственника, исследователя Павлодарского Прииртышья А. Яну
шкевича

9 июня – 35 лет (1978) со дня введения в строй Павлодарского нефте
химического завода*

12 июня – 120 лет (18931966) со дня рождения русского ученогопале
онтолога, исследователя Павлодарского Прииртышья Ю.А. Ор
лова

18 июня – 20 лет (1993) со дня присвоения Павлодарской областной 
больнице имени Г. Султанова

19 июня – 90 лет (19231997) со дня рождения ученогофилолога, доктора 
филологических наук Е.А. Седельникова

25 июня – 85 лет (19281976) со дня рождения журналиста, акынаимпро
визатора М. Заитова

Июнь – 40 лет (1973) со дня ввода в эксплуатацию Павлодарского 
химического завода (ныне АО «Каустик»)*

Июнь – 20 лет (1993) со дня переименования улицы Куйбышева на 
улицу Торайгырова

ИЮЛЬ
5 июля – 60 лет (1953) со дня открытия Егиндыбулакской средней 

школы Баянаульского района
6 июля – 80 лет (1933) со дня рождения ученогогеолога, доктора геоло

гоминералогических наук, Заслуженного деятеля науки КазССР  
М.М. Бакенова

10 июля – 75 лет (1938) со дня рождения скульптора, члена Союза худож
ников Казахстана К.Е. Темиргалиева*

11 июля – 85 лет (1928) со дня образования Иртышского района
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12 июля – 90 лет (1923) со дня рождения государственного и общест
венного деятеля, Почетного гражданина Павлодарской области, 
ветерана ВОВ К.Т. Нуркина*

12 июля – 75 лет (1938) со дня открытия первого пионерского лагеря 
в Баянауле

22 июля – 100 лет (1913) со дня рождения краеведа, фотографа, худож
ника И.В. Лагутина*

24 июля – 70 лет (1943) со дня рождения ученого, доктора технических 
наук И.С. Ахметова

24 июля – 65 лет (1948) со дня начала регулярного движения пасса
жирских автобусов в Павлодаре

29 июля – 90 лет (1923) со дня установления обелиска на братской 
могиле венгров в с. Галкино

АВГУСТ
3 августа – 110 лет (19031986) со дня рождения ученогогеографа, топо

нимиста, кандидата географических наук Г.К. Конкашпаева
7 августа – 65 лет (1948) со дня организации Павлодарского областного 

кожновенерологического диспансера 
9 августа – 70 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 

Казахстана А. Алаканулы
12 августа – 45 лет (1968) со дня выпуска первых тракторов ДТ75М 

«Казах стан» с главного конвейера ПТЗ 
13 августа – 90 лет (1923) со дня рождения ученогохимика, доктора хими

ческих наук, Заслуженного работника высшей школы КазССР 
Г.Н. Бабкина

13 августа – 70 лет (1943) со дня организации спичечного производства 
в Павлодаре

19 августа – 50 лет (1963) со дня рождения спортсмена, марафонца, 
мастера спорта международного класса, Почетного гражданина 
г. Экибастуза М.Т. Жыланбаева*

20 вгуста – 65 лет (1948) со дня рождения журналиста, акына Ш. Бай
галиной

20 августа – 65 лет (1948) со дня рождения актрисы, заслуженной артистки 
КазССР Ш. Байгабыловой

26 августа – 60 лет (1953) со дня рождения ученогохимика, доктора 
химических наук Р.А. Омарова

28 августа – 85 лет (19281978) со дня рождения поэта, переводчика К. Ид
рисова*
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 45 лет (1968) со дня открытия детскоюношеской спортивной 

школы № 3 в Павлодаре
4 сентября – 115 лет (18981944) со дня рождения Героя Советского Союза 

А.Н. Елгина
6 сентября – 80 лет (19332008) со дня рождения живописца, члена Союза 

художников РК С.П. Шаронова
8 сентября – 85 лет (1928) со дня рождения ученого, доктора сельс ко

хозяйственных наук М. Жумабаева
9 сентября – 90 лет (19231999) со дня рождения кавалера ордена Славы 3х 

степеней, Почетного гражданиа г. Павлодара, участника ВОВ 
И.Д. Ворушина

9 сентября – 90 лет (1923) со дня проведения в Павлодаре первой город
ской спартакиады

10 сентября – 90 лет (19231999) со дня рождения педагога, Героя Соц. Труда, 
Заслуженного учителя КазССР М. Кабылбекова

15 сентября – 85 лет (19281999) со дня рождения государственного и обще
ственного деятеля, публициста, дипломата М.И. Исиналиева*

16 сентября – 110 лет (1903) со дня открытия первого полусреднего учеб
ного заведения в Павлодаре – женской прогимназии

30 сентября – 90 лет (1923) со дня организации первого пионерского отря
да в Павлодаре

сентябрь – 5 лет (2008) со дня открытия Дома дружбы в г. Павлодаре 

ОКТЯБРЬ
1 октября – 150 лет (18631938) со дня рождения художника В.П. Бату

рина*
1 октября – 65 лет (1948) со дня рождения композитора К.М. Сатиева
2 октябрь – 55 лет (1958) со дня открытия городской поликлиники № 5
4 октября – 95 лет (19181962) со дня рождения педагога, заслуженного 

работника народного просвещения М. Канапьянова*
8 октября – 90 лет (1923) со дня открытия первого детского сада в Пав

лодаре
10 октября – 90 лет (19232002) со дня рождения военачальника, генерал

майора, Заслуженного работника МВД СССР А.Т. Тумарбекова
11 октября – 55 лет (1958) со дня награждения Павлодарской области 

орденом Ленина
15 октября – 65 лет (1948) со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана В.Н. Баранова
15 октября – 100 лет (19131980) со дня рождения актера, Заслуженного 

артиста КазССР К.Ш. Адильшинова*
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17 октября – 75 лет (1938) со дня рождения ученого, доктора философских 
наук М.С. Сабитова*

19 октября – 65 лет (1948) со дня рождения журналиста, кандидата экономи
ческих наук, председателя Павлодарского Клуба главных редак
торов М.М. Омарова

21 октября – 55 лет (1958) со дня переименования улицы III Интерна
ционала в Павлодаре в улицу 40 лет ВЛКСМ (с 2002 г. улица 
М. Исиналиева)

25 октября – 75 лет (1938) со дня рождения ученогополитолога, доктора 
политических наук Г.Н. Иренова*

28 октября – 120 лет (18931920) со дня рождения поэтадемократа, пуб
лициста и общественного деятеля С. Торайгырова*

29 октября – 90 лет (1923) со дня рождения поэта, народного писателя РК, 
лауреата Государственной премии КазССР М. Алимбаева*

Октябрь – 90 лет (1923) со дня открытия Павлодарского агентства Гос
банка

Октябрь – 20 лет (1993) со дня переименования улицы Бебеля в г. Павло
даре в улицу Естая

НОЯБРЬ
6 ноября – 85 лет (19281978) со дня рождения ученогоисторика, кан

дидата исторических наук Х.А. Алпысбаева
7 ноября – 65 лет (19481999) со дня рождения журналиста, писателя, 

переводчика М. Асылгазина
9 ноября – 75 лет (1938) со дня рождения ученого, доктора технических 

наук В.Г. Сальникова*
10 ноября – 85 лет (19281983) со дня рождения писателя, поэтапесенника 

Н. Шакенова
11 ноября – 20 лет (1993) со дня образования Павлодарского НИИ сель

ского хозяйства
12 ноября – 125 лет (18881919) со дня рождения педагога, редактора 

первой павлодарской газеты «Объединение» П.З. Ермакова
12 ноября – 60 лет (1953) со дня рождения художника, члена Союза худож

ников М.П. Бекетова
12 ноября – 50 лет (1963) со дня открытия Дома культуры железно до

рожников* (ОЦНТ и КДД «Шанырак»)
13 ноября – 75 лет (19381996) со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана И.И. Курбатова*
15 ноября – 75 лет (1938) со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана В.Ф. Поликарпова*
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20 ноября – 65 лет (1948) со дня рождения художницы, члена Союза худож
ников Казахстана Л. Хорошковой

28 ноября – 85 лет (1928) со дня рождения ученогомедика, доктора меди
цинских наук Б.Ш. Шакимовой

28 ноября – 65 лет (1948) со дня рождения педагога, доцента, композитора 
Н.С. Дукенбаева

ДЕКАБРЬ
1 декабря – 85 лет (1928) со дня рождения художника, члена Союза худож

ников Казахстана П.Г. Лысенко
5 декабря – 110 лет (19031944) со дня рождения Героя Советского Союза 

М.М. Катаева
6 декабря – 65 лет (1948) со дня организации первой областной выстав

ки художников Павлодарской области
12 декабря – 95 лет (19181984) со дня рождения передовика производства, 

первой женщиныдепутата Верховного Совета СССР А.А. Гейко
13 декабря – 75 лет (19382010) со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана Н.Ф. Залюбовского*
15 декабря – 100 лет (19131990) со дня рождения писателя Х.Н. Бекхо

жина*
17 декабря – 155 лет (18581914) со дня рождения русского ученогопеда

гога, фольклориста, исследователя Баянаула и Приир
тышья М.М. Сиязова

17 декабря 70 лет (1943) со дня открытия детской музыкальной школы 
№ 1 им. Курмангазы

20 декабря – 60 лет (1953) со дня открытия железнодорожной магистрали 
Акмолинск – Павлодар

22 декабря – 160 лет (18531919) со дня рождения русского ученогогеолога, 
исследователя Павлодарскского Прииртышья Е.С. Федорова

24 декабря – 90 лет (19231947) со дня рождения Героя Советского Союза 
С.А. Елистратова

26 декабря – 90 лет (1923) со дня рождения ученогоюриста, доктора 
юридических наук, Заслуженного юриста КазССР З.О. Аши
това 

27 декабря – 100 лет (19131999) со дня рождения актера, Народного ар
тиста КазССР Ш. Мусина*

27 декабря – 70 лет (1943) со дня организации областной метеорологичес
кой станции

28 декабря – 85 лет (19282001) со дня рождения художника, члена Союза 
художников Казахстана В.М. Мартынцева
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29 декабря – 95 лет (1918–1987) со дня рождения ученогомедика, доктора 
медицинских наук Б.А. Айдарханова

декабрь – 45 лет (1968) со дня начала эксплуатации Аксуской ГРЭС* 
(с 1996 г. входит в состав АО «Евразиатская энергетическая 
корпорация»)

декабрь – 40 лет (1973) со дня открытия Павлодарского завода сто
ловых приборов
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ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

320 лет (16931787) со дня рождения акынаимпровизатора Бухар жырау 
Калкаманулы.
245 лет (17681850) со дня рождения акына Жанака Жанабайулы.
215 лет (17981875) со дня рождения акынаимпровизатора Сакау Мауке
улы.
195 лет (18181884) со дня рождения государственного и общественного 
деятеля, этнографа, фольклориста М. Шорманова*.
195 лет (18181869) со дня рождения русского ученогопедагога, востоко
веда, тюрколога, исследователя Павлодарского Прииртышья Н.Ф. Косты
лецкого.
185 лет (18281907) со дня рождения акынаимпровизатора Жапара Кут
тыбайулы.
180 лет (18331886) со дня рождения мецената, благотворителя Акимбека 
мырза Альдебекулы.
165 лет (1848) назад прошла первая Куяндинская ярмарка в урочище 
Куянды.
160 лет (18531926) со дня рождения Габдылуахита Хазрета Тиленши
улы*.
160 лет (18531920) со дня рождения русского ученогогеолога, первооткры
вателя Майкаинского месторождения А.А. Краснопольского.
155 лет (18581931) со дня рождения поэта, этнографа, фольклориста 
Машхур Жусупа Копеева.
150 лет (18631931) со дня рождения акынаимпровизатора Иманжусупа 
Кутпанулы*.
145 лет (18681946) со дня рождения акынаимпровизатора, Заслуженного 
деятеля искусств КазССР Е. Беркимбаева.
135 лет (18781969) со дня рождения народной мастерицы Р.А. Барлыбае
вой.
135 лет (18781976) со дня рождения целителя Кайсы ата.
125 лет (18881935) со дня рождения педагога, организатора народного 
образования С. Сатыбалдина.
125 лет (18881955) со дня рождения педагога, языковеда, литературоведа 
У. Омарова.
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120 лет (18931986) со дня рождения актера, Заслуженного артиста КазССР 
А.Т. Шанина.
120 лет (18931966) со дня рождения народного мастера, изготовителя 
музыкальных инструментов, Заслуженного деятеля искусств КазССР, 
члена Союза художников СССР К. Касымова.
115 лет (18981946) со дня рождения доктора медицинских наук, Заслужен
ного врача КазССР Х.А. Барлыбаева.
110 лет (1903) со дня открытия первых аульных русскокиргизских школ.
110 лет (1903) со дня открытия Народного дома (ул. Ленина, 138)*.
105 лет (19081950) со дня рождения актера, певца, Заслуженного артиста 
КазССР М.О. Бектенова.
105 лет (19081982) со дня рождения журналиста, переводчика, поэтессы 
Л.М. Сергазиной.
95 лет (1918) со дня открытия Дома печати.
85 лет (1928) со дня открытия памятника природы – «Гусиный перелет».
85 лет (1928) со дня основания Павлодарского областного государствен
ного архива.
80 лет (1933) со дня открытия областного противотуберкулезного дис
пансера.
75 лет (1938) со дня открытия средней общеобразовательной школыгим
назии № 9*.
75 лет (1938) со дня образования общества Красного Полумесяца и Крас
ного Креста*.
75 лет (1938) со дня создания Павлодарского областного суда*.
75 лет (1938) со дня переименования областной газеты «Кенес туы»  
в «Кызыл Ту» (ныне «Сарыарка самалы»).
– 75 лет (1938) со дня открытия в Павлодаре Дворца пионеров им. М. Ка 
таева (ныне Дворец школьников)*.
70 лет (1943) со дня основания совхоза Панфиловский Иртышского района.
65 лет (1948) со дня рождения доктора химических наук, профессора  
Р.Ш. Еркасова.
65 лет (1948) со дня начала строительства угольных разрезов в Экибастузе.
60 лет (1953) со дня открытия Железинской районной детской библио
теки*.
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55 лет (1958) со дня выхода в свет книги «Павлодарская область» Кузне
цовой З.В.

55 лет (1958) со дня открытия городской больницы № 1.

55 лет (1958) со дня выпуска первой продукции завода силикатного кир
пича в Павлодаре.

55 лет (1958) со дня создания ДГП «ПавлодарНПЦзем».

50 лет (1963) со дня начала массовой газификации г. Павлодара.

50 лет (1963) со дня пуска Павлодарского завода газобетонных изделий.

45 лет (1968) со дня строительства первых 9этажных зданий в Павло
даре.

35 лет (1978) со дня внедрения цветного телевидения в Павлодаре.

30 лет (1983) со дня открытия нового автовокзала в Павлодаре.

25 лет (1988) со дня создания областного филиала РГП «Государственная 
вневедомственная экспертиза проектов».

20 лет (1993) со дня создания ОАО «Казэнергокабель».

20 лет (1993) со дня создания театра моды «Райса».

20 лет (1993) со дня открытия первого компьтерного класса в Павлодаре 
(бизнесшкола «Стикс»).

15 лет (1998) со дня открытия хосписа в г. Павлодаре.

15 лет (1998)  со дня открытия областного родильного дома при город
ской больнице №1. 

15 лет (1998) со дня основания Павлодарского политехничекого кол
леджа.

15 лет (1998) со дня основания Павлодарского техникоэкономического 
колледжа.

15 лет (1998) со дня основания концерна «АйСу».

15 лет (1998) со дня открытия художественной галереи «Айна» в област
ной библиотеке им. С. Торайгырова.
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КРАТКИЕ СПРАВКИ И ЛИТЕРАТУРА К КАЛЕНДАРЮ  
«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД»

8 ЯНВАРЯ  СЕЙСЕМБЕКОВ ТЕЛЬМАН ЗЕЙНУЛЛОВИЧ
   75 лет (1938) со дня рождения 

Ученыймедик, терапевт, доктор медицинских наук (1983), профес
сор (1984), член президиума правления Казахского республиканского 
общества кардиологов. Родился в Павлодаре в семье служащего. С 1943  
по 1955 год жил и учился в школе г. Каркаралинска. В 1964 году окончил 
Карагандинский государственный медицинский институт. В 19641966 гг. –  
стажерисследователь кафедры факультетской терапии этого института, 
в 19661969 гг. – аспирант 1й кафедры терапии Центрального института 
усовершенствования врачей в Москве, 19691970 гг. – ассистент, в 1970 
1975 гг. – доцент кафедры факультетской терапии КГМИ, в 19751976 гг. – 
старший научный сотрудник, в 19761984 гг. – проректор по научной работе 
КГМИ, в 19841992 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Карагандинской государственной медицинской академии, в 1992
1995 гг. – проректор по учебной работе профильных факультетов КГМИ, 
с 1995 года – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
Карагандинской государственной медицинской академии.

Т.З. Сейсембеков – автор свыше 350 научных работ, в том числе 1 моно  
графии, 2 учебных пособий, 28 методических рекомендаций. Он имеет  
9 авторских свидетельств на изобретения.

Основные научные труды в области нефрологии и кардиологии. Им 
разработаны способы диагностики, профилактики и лечения сердечно
сосудистых заболеваний у больныхпочечников. Наиболее крупные публи
кации: «О классификации гломерулонефрита» (1975), «Артериальная 
гипер тензия» (1984), «Основы диагностики внутренних болезней» (1993).

Под его руководством защищено 4 докторских и 19 кандидатских дис
сертаций.

Награжден медалью «За отличную службу», почетными грамотами 
Министерства здарвоохранения РК.

Литература:
Сейсембеков Т.З. Альтернативная гипертензия. – Караганда, 1984.
Сейсембеков Т.З. Основы диагностики внутренних болезней (на казах

ском языке). – Караганда, 1993. 
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* * *
Сейсембеков Т.З. О классификации гломерлонефрита // Клиническая 

медицина. – 1975. – № 10.
Сейсембеков Т.З. Результаты исследований по программе «Здоровье 

студентов» / Т.З. Сейсембеков, Н.С. Умбеталина // Здравоохранение Казах
стана. – 1992. – № 2. – С. 13.

* * *
Сейсембеков Тельман Зейнуллович // Караганда. Карагандинская 

область: Энциклопедия. – АлмаАта, 1986. – С. 469470.
Сейсембеков Тельман Зейнуллович // Казахская ССР: Краткая энци

клопедия в 4 т. Т. 3. – АлмаАта, 1989. – С. 435.
Сейсембеков Тельман Зейнуллович // Кто есть кто в казахстанской 

науке: Справочник / Гл. ред. Ы. Нысанбаев; Сост. А.А. Женсыкбаев,  
М.Ш. Хасанов, В.А. Лата, А.Т. Тусупов. – Алматы, 1999. – С. 243.

Сейсембеков Тельман Зейнуллович // Павлодарское Прииртышье: 
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 531.

Сейсембеков Тельман Зейнуллович // Ученые Павлодарской области. – 
Павлодар, 2003. – С. 111.

8 ЯНВАРЯ          КУСАИНОВ АИП КИСАНОВИЧ
           75 лет (1938) со дня рождения 

Заслуженный работник сельского хозяйства РК, доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор, вицепрезидент республиканской государствен
ной акционерной компании «Асыл». Родился в ауле Богембай Актогайского 
района (бывший совхоз «НовоТроицкий»). Окончив местную среднюю 
школу, в 1955 году поступил в АлмаАтинский зооветеринарный институт. 
В 1960 году с отличием окончив институт, поступает в аспирантуру при 
КазНИИ животноводства. Позднее А.К. Кусаинов направляется в Павло
дарскую область главным зоотехником Бескарагайского овцеплемзавода. 
Около десяти лет под руководством академика А.Е. Еламанова ведет селек
ционноплеменную работу в хозяйстве, проводит успешную апробацию  
в 1975 году новой высокопродуктивной породы тонкорунных овец – 
«североказахстанский меринос». За этот труд Аип Кисанович был удо
стоен звания «Заслуженный зоотехник Казахской ССР».

В 1960 году назначается директором совхоза № 23 Лебяжинского 
района. В 1971 году защищает кандидатскую диссертацию. А.К. Кусаи
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нов проявляет себя организатором, руководителем. Избирается деле
гатом   съезда КПСС. В 19761978 гг. А.К. Кусаинов возглавлял Экиба
стузскую районную партийную организацию. В 19781993 гг. занимает 
должность заместителя министра сельского хозяйства и заместителя 
Председателя Казагропрома РК. С 1993 года  председатель, прези
дент, вицепрезидент государственной акционерной компаний «Асыл».  
В 1994 году в Новосибирске защищает докторскую диссертацию по совер
шенствованию породы североказахстанских мериносов.

Крупный организатор сельскохозяйственного производства, руково
дитель хозяйства, партийный и государственный деятель, один из при
знанных специалистов овцеводства, ученый, один из авторов новой породы 
овец «североказахстанский меринос». 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Октябрь
ской революции, тремя медалями ВДНХ СССР, Почетной грамотой пре
зидиума Верховного Совета РК. 

Умер 21 июня 2001 года.

Литература:
Кусаинов А.К. Изучение иммуногенных свойств инактивированной 

вакцины против гриппа лошадей // Вестник сельскохозяйственной науки 
Казахстана. – 1998. – № 4. – С. 106111.

* * *
Кусаинов Аип Кисанович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе

дия. – Алматы, 2003. – С. 366.
Кусаинов Аип Кисанович // Ученые Павлодарской области. – Павлодар, 

2003. – С. 82.

* * *
Кусаинов Аип Кисанович: [некролог] // Звезда Приртышья. – 2001. –  

26 июня. – С. 4; Культура. – 2001. – № 7. – С. 2.
Коныр Т. След в жизни села: [памяти ученогоселекционера А.К. Куса

инова] // Звезда Прииртышья. – 2002. – 20 июня. – С. 14.
Турганбекова А. Ученый из Актогая: [к 65летию А.К. Кусаинова] // 

Звезда Прииртышья. – 2003. – 11 января. – С. 6.
Ахметов Канат. Человек с большой буквы: [о заслуженном работнике 

с/х РК, докторе с/х наук, пофессоре А.К. Кусаинове] // Вести Екибастуза. – 
2012. – 5 апреля. – С. 4.
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10 ЯНВАРЯ  АБДРАХМАНОВ МУРАТ МУСАЙБЕКОВИЧ
   75 лет (1938) со дня рождения

Председатель областного общества «Қазақ тілі» (20012011), член 
Союза журналистов Казахстана. Родился в Исилькульском районе Омской 
области. Трудовую деятельность начал рабочим шахты в Бестобе Ерей
ментауского района Акмолинской области. После окончания историко
филологическго факультета КарПИ (1963) работал учителем в Акмоле.  
В 19651973 гг. – старший преподаватель кафедры педагогики и психо
логии Павлодарского педагогического института. В 1973 году – замести
тель  заведующего отделом пропаганды и агитации Павлодарского обкома  
КП Казахстана. В 19851992 гг. руководитель Павлодарского областного 
комитета по телевидению и радиовещанию, 19922000 гг. – начальник 
управления культуры Павлодарской области, 20002002 гг. – директор Пав
лодарского историкокраеведческого музея им. Г. Потанина.

М.М. Абдрахманов был одним из тех, кто стоял у истоков создания 
общества «Қазақ тілі». С 2001 г. – председатель Павлодарской областной 
организации «Қазақ тілі». В 2004 году на IV съезде данного общества был 
избран членом Правления республиканской организации. Благодаря дея
тельности общества «Қазақ тілі», в Павлодаре были организованы курсы 
переводчиков, бесплатные курсы казахского языка, стала издаваться 
газета «Ертіс дидары», создан вебсайт. М.М. Абдрахманов издал «Русско
казахский словарь терминов железнодорожной связи» (2006). Участник 
первого Всемирного курултая казахов, принимал непосредственное 
участие в приеме оралманов. М.М. Абдрахманов – автор более 20 публикавтор более 20 публика
ций по проблемам развития государственного языка в регионе.

Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Казах  
ской ССР (1988 г.), почетными грамотами Министерства образования и 
культуры (1998 г.), комитетов по ТВ и РВ Казахстана и Союза ССР (1988 г.), 
в разные годы – памятными знаками ЦК КПСС Казахстана, Президиума 
Верховного Совета КазССР, Совета Министров КазССР в честь 25летия и 
30летия освоения целинных земель в Казахстане (1979, 1984 гг.), правления 
Всесоюзного общества «Знание» – знаком «За активную работу» (1979 г.). 

Литература:
Абдрахманов М.М. Русскоказахский словарь терминов железнодо

рожной связи. – Павлодар, 2006.
Абдрахманов М.М. Из истории Павлодарской областной организации 

международного общества «Казахский язык» // ӨлкетануКраеведение. – 
2003. – № 3. – С. 2440.
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* * *
Абдрахманов Мурат Мусайбекович // Кто есть кто в Павлодарской 

области. Книга первая. – Павлодар: ЭКО, 2006. – С. 7.

* * *
Сагитова А. Награда от Президента: [благодарственное письмо от 

Президента РК председателю Павлодарского филиала Международного 
общества «Казак тілі» М. Абдрахманову] // Звезда Прииртышья. – 2005. –  
29 декабря. – С. 3.

Сейталина Алтынгуль. Перестройка – в его судьбе: [общественному 
деятелю, председателю общества «Қазақ тілі» М.М. Абдрахманову –  
70 лет] // Звезда Прииртышья. – 2008. – 10 января. – С. 14.

12 ЯНВАРЯ          ТЕМИРБАЕВ ДЮСЕМБЫ ЖУСУПОВИЧ
           75 лет (1938) со дня рождения 

Ученый, педагог, физик, доктор технических наук, профессор энер
гетики. Родился в п. Иртышск Павлодарской области. В 1955 году, после 
окончания Иртышской средней школы № 1, поступил в Московский 
физикотехнический институт, в 1961 году получил специальность 
физика и преподавателя физики.

Позже, в КазГУ им. С.М. Кирова, специализировался на кафедре 
«Общая физика» у из вестного профессора, доктора тех нических наук  
Л.А. Вулиса в обла сти аэродинамики и теплообмена, защитил кандидат
скую и докторс кую диссертации по специальнос тям: «Теоретические 
основы теп лотехники» и «Механика жидкости, газа и плазмы». Специ
алист в области теплотехники и теплоэнергетики.

В 19611969 гг. – младший научный сотрудник КазНИИ энергетики.  
С 1969 года преподает на механикомате матическом факультете КазПТИ 
(КазГУ) и энергетическом факультете Казах ского политехнического 
института имени В.И. Ленина, с 1982 года за ведует кафедрой «Общая 
тепло техника», которая позднее была преобразована в выпускающую 
кафедру Алматинского института энергетики и связи.

Основные научные работы: «Методика расчета смесителей камер сго
рания ГТД»; «Проектирование топок с твердым шлакоудалением. Допол
нение к нормативному методу теплового расчета котельных агрегатов»; 
«Русскоказахский словарь терминов по теплотехнике».

Подготовил 5 кандидатов наук. Автор около 100 публикаций. Им 
издано свыше 30 учебных пособий и методичес ких указаний по различ
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ным дис циплинам, опубликовано около 170 научных трудов, получено  
11 ав торских свидетельств и патентов на изобретение способов и конст
рукций по их реализации.

Благодаря своим научным достижениям был экспертом Высшей 
аттестационной комиссии Республики Казахстан, членом докторских 
диссертационных сове тов при мехмате КазНУ им. альФараби, членом 
редакционной кол легии сборников трудов и журна ла «Вестник АИЭС» 
(Алматинско го института энергетики и связи).

На базе кафедры «Общая теплотехника» провел Всесоюзную научно
методическую конферен цию по теплотехнике. За заслуги в области выс
шего образования СССР награжден Государственным комитетом образова
ния СССР на грудным знаком «За отличные ус пехи в работе». 

Литература:
Темирбаев Дюсембы Жусупович // Павлодарское Прииртышье: Энци

клопедия. – Алматы, 2003. – С. 570.
Темирбаев Дюсембы Жусупович // Ученые Павлодарской области. – 

Павлодар, 2003. – С. 114.

* * *
Петрученко Н. Ученый из аула Акбетей: [об известном ученом 

Дюсембы Жусуповиче Темирбаеве] // Иртыш. – 2009. – 2 июля. – С. 12.

15 ЯНВАРЯ              ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
               75 лет (1938) со дня образования

Павлодарская область образована 15 января 1938 года. Областной  
центр – город Павлодар, один из красивейших городов Казахстана, располо
жен на берегу Иртыша, самой крупной реки Казахстана. Область находится 
на северовостоке Республики Казахстан и граничит на севере – с Омской, 
северовостоке – с Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Рос
сийской Федерации, на юге – с ВосточноКазахстанской и Карагандинской 
областями, на западе с Акмолинской и СевероКазахстанской областями 
Республики Казахстан.

Выгодное расположение связывает область с другими государствами 
и областями Казахстана по ЮжноСибирской и Среднесибирской желез
нодорожным магистралям, автомобильным, авиационным, электронным, 
трубопроводным и речным видами транспорта.
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В Павлодарском Прииртышье есть все: ровные, неоглядные степи, 
уголок лесостепи с березовыми колками, сосновый ленточный бор, горы, 
великое множество озер. Почти на две равные половины разрезает область 
древний Иртыш. Уникальна и щедра его пойма.

Большую часть области занимает степная равнина, которую казахи 
издревле называли Сарыарка – Золотая степь. Она и в самом деле хранит в 
себе огромные богатства.

На территории области находится Баянаул – жемчужина Павлодар
ского Прииртышья, одно из красивейших мест Республики Казахстан. Это 
уникальное творение природы среди безбрежной степи, заслуживает того, 
чтобы полюбоваться его красотами. Горы, сосновые леса, животный мир, 
озёра Жасыбай, Торайгыр, Сабандыколь производят неизгладимое впечат
ление. Здесь находиться крупнейшая зона отдыха и место паломничества 
тысяч туристов со всех концов Казахстана и России.

Климат Павлодарской области резкоконтинентальный, характеризу
ющийся холодной продолжительной зимой (5,5 месяцев), жарким и корот
ким летом (3 месяца).

Павлодарская область – один из главных индустриальных регионов 
Казахстана. Исторически здесь сформировался один из крупнейших в эко
номическом пространстве СНГ территориальнопроизводственный ком
плекс с оптимальным сочетанием традиционно сложных производств и 
предприятий, занимающихся освоением минерального и углеводородного 
сырья.

Огромный природноресурсный потенциал области, наличие разви
той производственной и социальной инфраструктуры, высокий научно
технический потенциал, ее связующая роль между Центральной Азией и 
Сибирью привлекают пристальное внимание промышленников и предпри
нимателей различных стран и континентов.

К этим показателям экономического уровня можно добавить и другие 
привлекательные черты региона: развитая банковская сфера, динамич
ное развитие малого и среднего бизнеса, наличие специалистов высокого 
класса, современная транспортнокоммуникационная инфраструктура, 
присутствие иностранных инвесторов, наличие государственных про
грамм развития.

На территории Павлодарской области сложился многоотраслевой 
индустриальный комплекс. Промышленный потенциал региона опреде
ляют крупные экспортоориентированные промышленные компании. Ими 
производится – уголь, электро и теплоэнергия, глинозем, ферросплавы.  
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На долю области приходится около 7% промышленного производства 
республики, около 70% республиканской добычи угля, 3/4 республикан
ского производства ферросплавов, около 40% республиканского производ
ства электроэнергии и нефтепродуктов.

В области активно действует около 5 тыс. предприятий различной 
формы собственности. Кроме того, регион располагает сырьевой базой и 
производственными мощностями по переработке сельхозпродуктов. Энер
гетическое сердце Казахстана – крупнейшие Экибастузские электростан
ции, Аксуская ГРЭС, а также ряд крупных теплостанций, обслуживающие 
энергоемкие предприятия Павлодарского промышленного комплекса. Бес
спорным достоинством этих электростанций является близость к уголь
ным источникам и потребителям электрической и тепловой энергии.

Немалая роль в области уделяется и сельскому хозяйству. Площадь 
сельскохозяйственных угодий региона составляет 11,2 млн. га. Основной 
возделываемой в области культурой является пшеница – около половины 
площади посевов. Порядка 1517% посевов приходится на другие зерновые. 
В области культивируются картофель, овощные и бахчевые культуры.

Созданный в области промышленный потенциал расширил транс
портные коммуникации и транспортноэкономические связи. Область 
представляет собой сложный транспортнокоммуникационный узел: здесь 
берут начало крупнейший внутриказахстанский нефтепровод на юг страны 
(в г. Шымкент), линии дальних передач электроэнергии в различные реги
оны Казахстана и России, канал Иртыш – Караганда – Жезказган, железно
дорожные пути, проходящие в Россию, в центр и юг страны.

Литература:
Павлодарская область // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – 

Алматы: Эверо, 2003. – С. 460462.
Очерки по истории комсомола Павлодарщины. – АлмаАта, 1958. – 197 с.
Кузнецова З.В. Павлодарская область (Экономикогеографическая 

характеристика). – АлмаАта, 1958. – 178 с.
Павлодарская область: краткая справка. – Павлодар, 1981. – 15 с.  

+ СDR.
Кузьменко Б. Прииртышье. – АлмаАта: Кайнар, 1982. – 184 с.
Соколкин Э.Д. Павлодар: Историкоинформационный путеводитель. – 

АлмаАта: Казахстан, 1982. – 92 с.
Павлодарская область: в цифрах и фактах / отв. за вып. А. Хасенов; 

Павлодарский обком КП Казахстана. – Павлодар, 1986. – 12 с. + СDR.
Павлодарская область // Казахская ССР: Краткая энциклопедия.  

В 4 т. – АлмаАта, 1988. – Т. 2. – С. 383384.



163

Павлодарская область: (В цифрах и фактах): Буклет. – Павлодар,  
1989. – 30 с.

По Павлодарскому Прииртышью. – Павлодар, 1989. – 15 с.
Государственный архив Павлодарской области и его филиалы: Путе

водитель. – АлмаАта: Казахстан, 1991. – 346 с.
Павлодарское Прииртышье: история и современность: материалы 

научнопрактической конференции [Екопия книги]. – Павлодар, 1996. –  
76 с. + CDROM.

Инсебаев Т. Очерки истории Павлодарского Прииртышья. Ч. 1 (С древ
нейших времен до ХХ века). – Павлодар: НПФ «ЭКО», 2000. – 240 с.

Шевченко С. Очерки истории Павлодарского Прииртышья. Ч. 2  
(ХХ век). – Павлодар: НПФ «ЭКО», 2000. – 240 с.

Регионы Казахстана: Карманный справочник / Агентство РК по стати
стике. – Алматы, 2000. – 63 с.

Тереник М.С. Павлодарцы на полях сражений. – Павлодар: ЭКО, 2000. –  
40 с.

Павлодарская область за годы независимости (19912000) / Управление 
статистики Павлодарской области. – Павлодар, 2001. – Ч. 1. – 296 с.; Ч. 2. – 
232 с.

Попова В.Н. Ономастика. Словарь географических названий Казах
стана. Павлодарская область. В 2 ч. – Павлодар, 2001. – Ч. 1. – 296 с.; Ч. 2. –  
232 с.

Тереник М.С. Павлодар: это нашей истории строки. Ч. 1. – Павлодар: 
ЭКО, 2001. – 292 с.

Джаксыбаев С. Минеральное сырье Павлодарской области. – Павло
дар: ЭКО, 2002. – 104 с. + CDROM.

Павлодарская область // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 
Биогр. энциклопедия. – 6е изд., доп. – Алматы, 2002. – С. 514.

Павлодарская область: Фоторассказ о Павлодарской области. – Павло
дар: ЭКО, 2002. – 27 фотогр.

Ученые Павлодарской области (В рамках программы «Этнокуль
турные исследования Павлодарского Прииртышья» (20012003 гг.) / ПГУ  
им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – 134 с.

Шаймерденов Н. Водные ресурсы Павлодарской области. – Павлодар: 
ЭКО, 2002. – 132 с. + CDROM.

Арын Е. История Павлодарского Прииртышья в схемах и таблицах / 
Е. Арын, А. Нухулы, Т. Инсебаев; ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 
2003. – 156 с.

Арын Е. Павлодарская область: календарь исторических событий и дат 
(В рамках программы «Этнокультурные исследования Павлодарского При



164

иртышья 20012003 гг.») / Е. Арын, А. Нухулы, Т. Инсебаев. – Павлодар, 
2003. – 126 с.

Захаренко А.Л. История Павлодарского Прииртышья: учебное пособие 
/ Б.К. Косаяков, В.К. Мерц; ПГУ им. С. Торайгырова, кафедра «Истории, 
археологии и этнографии». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. –  
149 с. + CDR.

Павлодарская область: страницы истории (Сборник документов 1938
2003 годы) / Депт архивов Павлодарской области / Сост. Болтина В.Д., 
Шевелева Л.В. – Павлодар: ЭКО, 2003. – 717 с.

Система ведения сельского хозяйства Павлодарской области: рекомен
дации / Под общей ред. К.К. Абуллаева. – Павлодар: ЭКО, 2003. – 320 с.

Подвиг павлодарцев в памяти народной. – Павлодар: Дом печати,  
2004. – 496 с.

Пфейфер Н.Э. Развитие просвещения в Павлодарском Прииртышье / 
Н.Э. Пфейфер, Е.А. Бурдина. – Алматы: Ғылым, 2004. – 364 с.

Тереник М. Павлодар: ступени роста (Летопись восхождения) / М. Те  
реник, Н. Чмых. – Павлодар: Дом Печати, 2004. – 206 с.

Хроника целины: Павлодарская область. 19531964 годы. – Павлодар: 
ТОО НПФ «ЭКО», 2004. – 488 с.

И помнит мир спасенный…: (О работниках связи Павлодарской обла
сти – участниках Великой Отечественной войны 19411945 гг.). – Павлодар: 
Дом печати, 2005. – 160 с.

Павлодарцы в годы Великой Отечественной. 19411945. Сборник доку
ментов. – Павлодар: ЭКО, 2005. – 748 с.

Кто есть кто в Павлодарской области. Кн. 1. / Павлодарский государ
ственный унт им. С. Торайгырова; ред. кол.: Р.С. Арын, А.А. Талтенов, 
А.Ж. Кудабаев и др. – Павлодар: ЭКО, 2006. – 608 с.

Павлодарская область // Казахстан: Национальная энциклопедия.  
В 4 т., Т. 4 (МС) / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы, 2006. – С. 257261.

Павлодарская область // Казахстан: Краткий энциклопедический сло
варь. – Алматы, 2006. – С. 350. 

Хазыров Б. Черный тюльпан: (Книга памяти о воинахпавлодарцах, 
погибших в афганской войне – Павлодар: ИП «Сытина Е.А.», 2006. – 354 с. 

Вехи нашей биографии. 19872007. – Павлодар: Дом печати, 2007. – 264 с.
Известные женщины Павлодарского Прииртышья: [биографический 

справочник] / Департамент культуры Павлодарской области; Инновацион
ный Евразийский университет. – Павлодар: ЭКО, 2007. – 360 с.

Баянауыл – сұлулық әуені = Баянаул – мелодия красоты / фотоаль
бом; Фото түсірімдер авторы А. Бутырин, А. Пархоменко; әдеби бөлімінің 



165

авторы В. Коломеец; ауд. Ш. Кинжикова, Г. Черкасова. – Экибастуз: 
Primalux, 2008. – 176 б.

Баянауыл аңыздар мекені = Баянаул – земля легенд = Bayanaul, land of 
legends: фотоальбом / жоба жетекшісі А. Сытин; әдеби бөлім ред. И. Лисов: фотоальбом / жоба жетекшісі А. Сытин; әдеби бөлім ред. И. Лисов
ская; ауд. А. Құдабаев. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 284 б.

Павлодарской области – 70 лет. – Павлодар: Дом печати, 2008. – 336 с.
Павлодар облысының хронографы. 1938 – 2008. Хронограф Павлодар

ской области. 19382008 / Гл. ред. К.А. Нурпеисов. – Павлодар: ЭКО, 2008. –  
544 с.

Сарыарқа маржаны Ертістің Павлодар өңірі = Павлодарское Приирты
шье Жемчужина Сарыарки = Pavlodar Priirtyshye Is a peart of Saryarka: фото
книга / бас ред. В. Титенев; мәтін авт. Ю. Поминов. – Алматы: Тау Кайнар, 
2008. – 320 б.: илл.

Болтина В. Поклонимся великим тем годам. 19411945 / Л.В. Шевелева. –  
Павлодар: ЭКО, 2010. – 726 с.

Свод памятников истории и культуры РК. Павлодарская область / 
ред. кол.: Е.М. Арын, Г.М. Камалова, В.В. Мерц и др.; Минво культуры  
РК Комитет по культуре; Минво связи и информации РК Комитет инфор
мации и архивов. – Алматы: Аруна, 2010. – 600 с.

Павлодарская область. Итоги Национальной переписи населения Рес
публики Казахстан 2009 года: статистический сборник / под ред. А.А. Сма
илова. – Астана: Агентство РК по статистике, 2011. 

* * *
Поминов Ю. Край, устремленный в будущее: [о Павлодарской области] 

// Нива. – 2002. – № 4. – С. 4157.
Болтина В. Рождение области // Звезда Прииртышья. – 2003. –  

14 января. – С. 5.
Болтина В. Как все началось… // Звезда Прииртышья. – 2008. –  

15 января. – С. 1, 5.
Павлодарской области – 70 лет! // Регион. kz. – 2008. – 11 января. – С. 8.
Поминов Ю. Нас породнила Качирская земля: [к 70летию Павлодар

ской области] // Звезда Прииртышья. – 2008. – 6 марта. – С. 4.
Поминов Ю. Павлодарская область: прошлое, настоящее, будущее // 

Нива. – 2008. – № 7. – С. 73109.
Сагинтаев Бакытжан. Мы – на волне перемен: [об экономическом раз

витии Павлодарской области] // Мирас. – 2009. – № 4. – С. 7881.
Павлодарская область: экономический и промышленный потенциал: 

[беседа с заместителем акима области М.М. Оспановым] // Звезда Приир
тышья. – 2011. – 26 апреля. – С. 2.



166

Павлодарская область – лидер: [рейтинг инновационной активности 
регионов Казахстана] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 12 ноября. – С. 2; 
Казахстанская правда. – 2011. – 15 ноября. – С. 10.

Ливинцова В. Павлодарская область: Индрустриализация – маги
страль, ведущая к мощной экономике и благосостоянию казахстанцев // 
Эколог. – 2011. – № 44. – С. 14.

Сагинтаев Бакытжан (об экономике Павлодарской области). Рапор
туют регионы: индустриализация – магистраль, ведущая к мощной эконо
мике и благосостоянию казахстанцев // Эколог. – 2011. – № 43. – С. 17.

Созидать и строить во благо людей: [интервью акима Павлодарской 
области Ерлана Арына] / Беседовала А. Сагитова // Звезда Прииртышья. – 
2012. – 23 августа. – С. 45.

Социальноэкономическое развитие Павлодарской области за 2011 год: 
(Департамент статистики Павлодарской области подвел оперативные итоги 
социальноэкономического развития области за 2011 год) // Звезда Приир
тышья. – 2012. – 2 февраля. – С. 5.

В зеркале статистики: [Павлодарская область в цифрах] // Звезда При
иртышья. – 2012. – 31 мая. – С. 19.

Гегер В. Новая индустриализация: энергия созидания: [о действии 
Программы форсированного индустриальноинновационного развития  
в Пав лодарской области] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 29 марта. – С. 45.

Горбунов С. Край прорывных проектов и кластеров: [индустриально
инновационное развитие Павлодарской области] // Казахстанская правда. –  
2012. – 3 июля. – С. 7.

18 ЯНВАРЯ              АКСУСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
               45 лет (1968) со дня открытия 

Аксуский завод ферросплавов – открытое акционерное общество 
транснациональной корпорации «Казхром», один из признанных лидеров 
мирового ферросплавного производства. Он является ведущим металлур
гическим предприятием в мире по производству хромистых, кремнистых  
и марганцевых сплавов. Мощность завода – один миллион тонн ферроспла
вов в год.

Ермаковский завод ферроспла вов начал строиться в 1958 г. В январе 
1968 г. были введены в эксплуатацию первые печи цеха № 2. Первая плавка 
ферросилиция на печи № 21 состоялась 18 января 1968 г., ее осуществил 
старший плавильщик Ю. Леонтьев и мастер А. Григорьев. Эта дата счита
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ется днем рождения Ермаковского завода ферросплавов. 2 февраля 1968 г. 
выдала первый металл печь № 22. В это время ударными темпами велись 
строительство и монтаж печей № 23 и № 24, первые плавки на которых 
состоялись 7 июня и 11 июля 1968 г. 16 июля председателем Государствен
ной комиссии Е. Родомысским был подписан акт о приемке в эксплуатацию 
всего комплекса первой очереди Ермаковского завода ферросплавов. К 1985 
г. было введено в строй 26 плавильных агрегатов на печах мощностью 33 и 
36 МВА Аксуский ферросплавный завод выпускал 10 марок крем нистых и 
хромистых сплавов, поставлял их по 300 адресам, в т.ч. в ФРГ, Финляндию. 
В ноябре 1995 г. Ермаковский завод ферросплавов реорганизован в филиал 
«Аксуский завод фер росплавов» АО ТНК «Казхром». 

АЗФ является одним из круп нейших производителей фер росплавов  
в мире. Ежегодно 98% продукции завода идет на экспорт. Предприятие 
имеет в своем составе четы ре плавильных цеха, 26 мощ ных электропе
чей, способных производить разнообразные высококачественные ферро
сплавы, необходимые для вы пуска сталей различных марок. В 2000 г.  
запущен новый узел по пе реработке шлаков. За после дние 3 года рекон
струировано 3 электропечи, среди которых крупнейшая в СНГ печь мощ
ностью 63 МВА. В июне 2001 г. осу ществлена реконструкция пла вильной 
печи № 14 со строительством сухой газоочистки отходящих газов (перевод 
с выплавки феррохрома на ферросиликомарганец). 

На мировом рынке ферросплавов АЗФ в тройке самых конкурентно
способных предприятий.
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21 ЯНВАРЯ               КРАСНЯНСКИЙ БОРИС ЗАХАРОВИЧ
                80 лет (1933) со дня рождения

Краснянский Б.З., фотохудожник, член Союза фотохудожников Рос
сии (1998 г.), почетный член французского фотографического общества 
«Темный фонтан», лауреат знака ВЦСПС «За достижение в самодеятельном 
творчестве», дипломант Всесоюзного телевизионного конкурса «Родина 
любимая моя», лауреат многих выставок в стране и за рубежом. 

Родился в г. Миллерово Ростовскойна Дону (ныне Ростовской) обла
сти. Окончил Донецкий сельскохозяйственный техникум по специаль
ности техникгидротехник и техникгидромеллиоратор (19501954 гг.).  
С 19541961 гг. работал в Узбекистане, преподавал в школе рисование и чер
чение. Занимается фотографией с 1948 года. В Павлодаре с 1962 года. С 1962 
1970 гг. работал в Проектном институте «Целинпроект», в управлении 
водного хозяйства инженеромгидротехником Павлодарского района.  
С 19701975 гг. в Проектном институте «Казсельпроект». 

Становление Б.З. Краснянского как профессионального фотографа 
произошло в Павлодаре – с его приходом в 1973 году в фотоклуб «Орион». 
Ему интересно работать в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Работы 
Б.З. Краснянского характерны тем, что в них нет фальши. Есть непростая 
жизнь и сильные, красивые люди. Фотохудожнику Краснянскому присуще 
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свойство фотографа – внимание к внешне неброской и даже неприметной 
красоте, чтобы он ни снимал. Неоднократно был участником выставок 
авторской фотографии членов клуба «Орион», был участником выставки 
галереи «Улар» в городе Алматы. 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе (с 1993 г.), продолжает зани
маться фотографией и учавствовать в различных фотовыставках. 
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14 ФЕВРАЛЯ    АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН 
     75 лет(1938) со дня образования

Актогайский район распо ложен в северозападной части Павлодарс
кой области. Образован как Куйбышевский район. Указом Президиума 
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Верховного Совета КазССР от 2 января 1963 года был образован Красно
кутский район с центром в с. Краснокутск. Постановлением Президиума 
Верховного Совета РК от 4 октября 1993 года Краснокутский район Пав
лодарской области переименован в Актогайский. Постановлением Прези
диума Верховного Совета РК от 7 октября 1993 года с. Краснокутск, центр 
Актогайского района, переименовано в село Актогай. Актогай расположен 
в 116 км к северозападу от областного центра, на левом берегу Иртыша. 
Основан в 1907 году в свя зи с освоением крестьянамипереселенцами пло
дородных земель.

Площадь района составляет 9,8 тыс. км2. Численность населения  
на 1 мая 2012 года составляет 14006 человек.

На севере граничит с Иртышским районом, на юге – с сельскими 
зонами гг. Аксу и Екибастуза, на западе – с Акмолинской и СевероКа
захстанской областями. На востоке – с Ка ширским и Павлодарским рай
онами. Рельеф территории района – равнинный (Ир тышская равнина).  
В недрах разведаны запасы естествен ных строительных материалов. Кли
мат резко континентальный. Средняя температуpa января – 17°–18°С, 
июля +20°+21°С. Годовое количество атмосферных осадков – 250300 мм. 
По территории района протекают pp. Иртыш, Селеты, Шидерты, имеются 
озера Жалаулы, Тобылгысор, Тайконур, Сасыксор и др. Почвы темнокаш
тановые. В период освое ния целинных и залежных зе мель значительная 
часть территории района была распахана. Растут злаковые, ковыльно
типчаковые, типчаковые, тырсовые сообще ства растений. Обитают волк, 
лисица, заяц, корсак, барсук, сус лик, хомяк.

Многонациональное население района представлено казахами, рус
скими, украинцами, немцами, болгарами, татарами и др. Средняя плот
ность населения 2,15 чел. на 1 км2. 

На территории района 13 сельских округов (Актогайский, Ауельбек
ский, Барлыбайский, Жалаулинский, Жолболдинский, Караобинский, 
Когалинский, Кожамжарский, Муткеновский, Приреченский, Разумов
ский, Харьковский, Шолаксорский), 37 населенных пунктов. 

В районе издавались газеты «Комму нистік еңбек» (с 1939), «Комму
нистический труд» (с 1955). В настоящее время издается газета «Пульс 
села». 

Актогайский район специализируется на молочном животноводстве, 
зерновом хозяйстве. Выращивает ся подсолнечник, выделывается мелкое 
кожсырье (овчины). Число предприятий, занятых в различных секторах 
экономики составляет 394 единицы. Производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 4 сельхозпредприятия, 113 крестьянских хозяйств 
и 3863 личных подворий. 
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Имеется 27 заготовительных пунктов, из них 14 – по заготовке молока, 
13 – по заготовке мяса. Имеется 14 объектов по переработке сельскохозяй
ственной продукции, в том числе 7 пекарен, 3 мельницы, 3 маслобойки, цех 
по выработке кулинарных изделий. Реализация продукции производится 
полностью в пределах района. Кроме того производят поставку хлебобу
лочной продукции из соседнего района (Иртышский).

По состоянию на 1.05.2012 года по данным Налогового комитета коли
чество субъектов малого бизнеса составляет 417 единиц, в том числе 292 –  
ИП, 102 – К/Х и 23 юридических лица. На предприятиях малого бизнеса 
занято 565 человек. Среднемесячная номинальная заработная плата насе
ления за 1 квартал 2012 года составила 55 511 тенге. 

В системе образования функционируют 37 учреждений, в том числе 
2 детских сада, 22 миницентров при общеобразовательных школах,  
30 об щеобразовательных школ, 3 учреждения дополнительного образова
ния, профессиональный лицей № 26, кабинет коррекции, 1 профессиональ
ный лицей. В школах района работают 549 учителей. 

Сеть здравоохранения представлена 34 лечебнопрофилактическими 
учреждениями: районная больница, противотуберкулезная больница, 5 вра  
чебных амбулаторий, 1 фельдшерский пункт, 26 медицинских пунктов.  
Функционирует районное управление государственного санитарноэпи
демиологического надзора. Всего в системе здравоохранения работает  
22 врача и 102 средних медицинских работников. Работают передвижные 
аптечные пункты по реализации лекарственных средств, передвижная 
аптека ТОО «Одак Павлодар» из г. Павлодара, обслуживает 37 населенных 
пунктов. 

Функционируют 46 учреждений культуры: 1 районный Дом культуры, 
5 СДК в селах Кожамжар, Андрияновка, Шолаксор, Муткенова, Карабаоба, 
16 сельских клубов и 1 передвижной автоклуб. Централизованная библио
течная система представлена 23 библиотеками. 

В распоряжении спортсменов района 210 спортивных сооружений. 
Из них: 157 спортивных площадок, 15 футбольных полей, 16 стрелко
вых тиров, 22 спортивных зала. В с. Актогай действует хоккейный корт.  
В сфере спорта работают 114 специалистов физической культуры и спорта: 
63 учителя и инструктора физической культуры, 13 тренеров ДЮСШ,  
13 методистов по спорту в округах района.

Актогайский район – родина Героя Совесткого Союза Серикбая Мут
кенова, Героев Социалистического Труда А.А. Ахмединова и К. Каленова.
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22 ФЕВРАЛЯ   ПОМИНОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
    60 лет (1953) со дня рождения

Писатель, журналист, Член Союза журналистов Казахстана. Родил ся 
в Купинском районе Новосибирской области. С 1955 года живет в Казах
стане. В 1970 году окончил Березовскую среднюю школу. После школы 
работал в Железинской районной газете «Ленинское знамя» корреспонден
том сельскохозяйственного отдела. Много ездил по области, знакомился  
с людьми, которые стали героями его очерков, зарисовок. Лауреат премии 
Союза журналистов. В 1972 году поступил на факультет журналистики 
КазГУ, редактировал факультетский рукописный журнал «Камертон». 
Окончив университет, приехал по распределению в областную газету 
«Звезда Прииртышья», где восемь лет проработал корреспондентом сель
хозотдела, заместителем редактора. В 1988 году назначен главным редакто
ром газеты, став самым молодым редактором областной партийной газеты  
в Советском Союзе (был гл. ред. до 2012 г.). С тех пор и по сегодняшний 
день активно сотрудничает с журналами «Нива», «Простор».

Юрий Дмитриевич – председатель Павлодарской областной орга
низации Союза журналистов Казахстана, член Ассамблеи народа Казах
стана, член ономастической комиссии и Дисциплинарного совета области. 
Член редакционного совета казахстанского литературнохудожественного 
и общественнополитического журнала «Нива» (г. Астана). Избирался 
членом бюро обкома Компартии Казахстана, депутатом Павлодарского 
областного Совета народных депутатов. 

Награждён двумя почётными грамотами Республики Казахстан, юби
лейными медалями, знаком «За заслуги перед Павлодарской областью». 
Лауреат премий Союза журналистов Казахстана (1980, 2000 и 2003 гг.), кон
курса «Казахстанская литература – 2000», премии имени Г.И. Толмачёва 
(«Лучший редактор среди русскоязычных газет Казахстана», 2009 год). 
Почетный журналист Республики Казахстан. 

Награждён орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой» 
третьей и второй степени, учреждённым Новосибирской областной орга
низацией Союза журналистов России. В 2010 году за многолетний добросо
вестный труд в сфере журналистики, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социальнокультурное развитие региона награжден Почет
ной грамотой акима Павлодарской области.

Ю. Поминов – доцент Инновационного Евразийского университета  
(г. Павлодар). 
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Автор книг: «Крупяной клин» (1990), «Помню и люблю» (1993), 
«Характеры» (1997), «Живу» (1998), «Мои современники» (1999), «Между 
прошлым и будущим» (2002), «Блёстки» (2003), «Хроника смутного вре
мени» (в трех книгах) (2007), а также ряда коллективных сборников: «Лик 
земли», «Талант владеть землей», «Отцовское поле», «Книга надежд». 

Первая книга – «Целина в новых берегах» – вошла в коллективный, 
сборник «Талант владеть землей». Книга «Крупяной клин» – о проблемах 
выращивания гречихи и проса в Казахстане. Книги «Помню и люблю», 
«Характеры», «Живу» – уже другой жанр, а в сущности одна книга, кото
рую Ю. Поминов пишет около 30 лет. Вышли в свет два тома «Хроники» –  
в журнале «Нива», а также отдельными книгами. Юрий Дмитриевич закан
чивает третью книгу. Три тома отразят наше сложное и противоречивое 
время с 1988 по 1997 год. Доброжелательные отзывы на выход «Хроники 
смутного времени» появились во многих казахстанских изданиях, в «Лите
ратурной газете». «Блёстки» – это короткие, порой в несколько строк, 
лирические миниатюры, новеллы, зарисовки, случаи из жизни. 

В настоящее время Юрий Дмитриевич Поминов – обозревательредак
тор облас тной газеты «Звезда Прииртышья».
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ниевому заводу – 30 лет] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 22 апреля. – С. 4.

Поминов Ю. Достойная жизнь, достойная биография: [о главном 
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Прииртышья. – 2011. – 5 мая. – С. 8.

Поминов Ю. По Алтаю и Сибири: [о санаторнокурортном лечении  
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80 лет Науму Григорьевичу Шаферу] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 6 ян 
варя. – С. 6.
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7 июня. – С. 5.

Поминов Ю. А. Касицын: «Нерешаемых проблем не бывает»: [беседа  
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21 февраля. – С. 4.
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кой архивного документа»] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 14 июня. – С. 14.
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прошлым и будущим»] // Казахстанская правда. – 2003. – 17 января. – С. 6.
Горбунов С. Хроника смутного времени: [о книге Ю. Поминова «Хро
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Горбунов С. Летопись не окончена: [вышел 2ой том летописи «Хро

ника смутного времени»] // Казахстанская правда. – 2009. – 12 августа. – С. 4.
Грищенко Е. Летопись нашей жизни: [о книге Ю. Поминова «Хроника 

смутного времени»] // Звезда Прииртышья. – 2007. – 22 ноября. – С. 15.
Гундарев В. Судьбы людские и знаки времени: [рецензия на книгу  

Ю. Поминова «Мои современники»] // Звезда Прииртышья. – 1999. – 16 ок  
тя бря. – С. 7.

Гуржий Т. Юрий Поминов: «Не благодаря, а вопреки» // Журналист. – 
2005. – № 11. – С. 6.

Доронин Г. Хронограф ушедшего времени: [о «Хронике смутного вре
мени» Ю. Поминова] // Казахстанская правда. – 2010. – 26 ноября. – С. 31.

Исаев Б. Книга для нас и о нас: («Хроника смутного времени» Ю. По 
минова) // Звезда Прииртышья. – 2010. – 2 декабря. – С. 14.

Линник О. О времени, о жизни, о любви: [ред. газеты «Звезда Приир
тышья» Ю.Д. Поминов провел встречу с читателями в Березовской средней 
школе] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 17 февраля – С. 6.

Линник О. Третий том «Хроники»: [в Железинке состоялась презента
ция книги «Хроника смутного времени. Записки редактора»] // Звезда При
иртышья. – 2010. – 25 ноября. – С. 3.

Награды – журналистам: [Лауреаты премии Союза журналистов 
Казахстана 2003 года, в т.ч. Ю. Поминову и В. Гегеру] // Экспресс К. – 2003. –  
27 июня. – С. 5; Казахстанская правда. – 2003. – 27 июня. – С. 1.
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Николаев В. Хроника смутного времени // Версия. – 2007. – 8 октября. –  
С. 4.
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Казахстана // Звезда Прииртышья. – 2000. – 19 октября. – С. 4.

Почетная грамота редактору «Звезды Прииртышья»: [Ю. Поминову 
вручена почетная грамота Ассамблеи народов Казахстана] // Звезда При
иртышья. – 1999. – 26 января. – С. 1.

Рысбеков М. В числе лауреатов – редактор «Звезды Прииртышья»: 
[Поминов Ю.Д. удостоен журналистской премии] // Звезда Прииртышья. – 
2000. – 8 июля. – С. 3.

Семерьянов В. Прощание: [стихотворение, посвященное Ю. Поминову] 
// Звезда Прииртышья. – 2000. – 27 апреля. – С. 14.

Семерьянов В. Между прошлым и будущим: [Ю. Поминов] // Звезда 
Прииртышья. – 2003. – 16 января. – С. 6.

Семерьянов В. Помнить, дорожить и верить… (О книге Ю. Поминова) 
// Нива. – 2003. – № 4. – С. 149152.

Хамитов М. Встреча с земляками: [в Железинке состоялась встреча  
с Ю. Поминовым] // Звезда Прииртышья. – 2007. – 13 октября. – С. 3.

Хронограф ушедшего времени: [о 3м томе «Записок редактора» Поми
нова Ю.] // Казахст. правда. – 2010. – 26 ноября. – С. 31; Регион. kz. – 2010. –  
9 декабря. – С. 7.

Шафер Н. «Свет отчего дома»: [о книге Ю. Поминова «Свет отчего 
дома»] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 16 июня. – С. 8.

26 ФЕВРАЛЯ            ПОПОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
             90 лет (19232010) со дня рождения

Ученый, языковед, топонимист, доктор филологических наук, профес
сор, отличник просвещения КазССР. Родилась в Павлодаре. До 1941 г. жила 
в Павлодаре. В 1941 г. училась в КазГУ в г. АлмаАте. В 1944 г. пришлось 
оставить учебу и вернуться в Павлодар, где около года проработала учи
телем начальных классов и по совместительству – преподавателем исто
рии в 56 классах СШ № 11. Со временем Попову В.Н. зачислили на третий 
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курс КарелоФинского государственного университета г. Петрозавод
ска. В 1946 г. после окончания университета как одна из лучших выпуск
ниц была рекомендована академиком И.И. Мещаниновым в аспирантуру 
Академии Наук. Но по семейным обстоятельствам она возвращается  
в Павлодар. Работала преподавателем русского языка и литературы педаго
гического училища.

С 1953 г. судьба Валентины Николаевны целиком и полностью принад
лежит Учительскому институту (позже – педагогическому, потом – Шым
кентское отделение Международного казахскотурецкого университета 
им. Х.А. Ясави). В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Гидронимы Казахстана. Павлодарская область». В 1969 г. была аттесто
вана в звании доцента; заведовала кафедрой русского языка, в 1997 г. защи
тила докторскую диссертацию по теме «Структурносемантическая при
рода топонимов Казахстана». 

Результатом ее многолетней научнопедагогической и научноиссле
довательской деятельности, поисковой работы, тесного сотрудничества  
с краеведами и старожилами, с учеными и жителями Павлодарской обла
сти стал двухтомный «Словарь географических названий Казахстана. Пав
лодарская область», изданный в 1994 г. в г. Москве Институтом этноло
гии и антропологии им. Н. МиклухоМаклая и переизданный с согласия 
автора областным историкогеографическим обществом им. К.И. Сатпаева  
в г. Павлодаре (2001 г.). 

В.Н. Попова является создателем уникального и единственного на весь 
Казахстан лингвокраеведческого музея, организованного в 1977 году, где 
собраны материалы по истории всего южного региона Казахстана, суще
ствует картотека на 7200 единиц. 

В.Н. Попова – автор более 65 научных трудов. Трудовая деятельность 
отмечена правительственными наградами – орденом «Знак Почета», меда
лями «За доблестный труд в ВОВ 19411945 гг.», «Ветеран труда» и др., мно
жеством знаков отличия и похвальных грамот.

Умерла в 2010 г. в Шымкенте.

Литература:
Попова В. Н. Ономастика. Словарь географических названий Казах

стана. Павлодарская область. В 2 ч. – 2е изд., перераб. и доп. – Павлодар: 
ЭКО.

2001. – Ч. 1. – 296 с.
2001. – Ч. 2. – 232 с. 



183

* * *
Сулейменова С. Жизнь, посвященная науке: (О жизни и научной дея

тельности В.Н. Поповой) / С. Сулейменова // Звезда Прииртышья. – 2009. –  
19 февраля. – С. 19.

Юрченко Марина. «Много в ней лесов, полей и рек…»: [в Павлодаре 
состоялась презентация книги В.Н. Поповой «Словарь географических 
названий Казахстана. Павлодарская область»] // Звезда Прииртышья. – 
2001. – 20 ноября. – С. 3.

13 МАРТА               КАБДУАЛИЕВ ЗЕЙНЕКЕН КАБДУАЛИЕВИЧ
               90 лет (1923) со дня рождения

Строитель, архитектор, Почетный гражданин г. Павлодара. Ро дился 
в Карагандин ской области. Семья, спасаясь от голода, уехала в г. Кольчугино 
(ЛенинскКузнецкий). Дед и отец работали на шахте. Дальше – возвращение в 
Казах стан. Семья стала жить в Павло дарской области, сначала в Ир тышском,  
а затем в Краснокутском районе. В годы войны Зейнекен Кабдуалиев служил 
на Дальнем Востоке участвовал в освобождении Харбина, городов Север ной Кореи 
и ее столицы Пхеньяна. Там, в частях, занимавшихся возведением защитных соору
жений, он получил первый строи тельный опыт. В ноябре 1944 г. вступил в ряды 
КПСС. После войны З. Кабдуалиев возвращается в Павлодарскую область. 
Окончив курсы, работает главным бухгал тером Аккольского совхоза.  
На энергичного и ответственного молодого коммуниста обращает внима
ние обком партии. Его назначают инструктором по сельскому хо зяйству, 
зав. совхозным сектором в обкоме. Началось освое ние целины, широкое 
развертывание строи тельства: заводы, дома, больницы, школы, детские 
сады. З. Кабдуалиев окончил строи тельный техникум, позже – инже нерно
строительный факультет ин ститута.

Возглавлял в обкоме партии отдел строительства, работал замом 
ав торитетнейшего А. Ломова в «Главпавлодарстрое». Шесть лет прорабо
тал в тресте Главпавлодарстрой под началом А. Ломова, потом был направ
лен на партийнохозяйственную работу. В январе 1970 года возглавил отдел  
по делам строительства и архитектуры Павлодарской области. С 1970го  
по 1974й годы З. Кабдуалиев занимал должность глав ного архитектора 
области. 

Все годы до ухода на пенсию Кабдуалиев налаживал капитальное 
строительство в Павлодаре, Экибастузе и Ер маке (ныне Аксу), проектиро
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вал застройку населенных пунктов Павлодарской области. По его разра
боткам постро ено большинство крупных целинных сел.

Его ратный подвиг и труд отмечены орденами Отечествен ной войны 
2й степени и «Знак почета», 12ю медалями, Грамо тами Верховного Совета 
КазССР и обл исполкома.

Постановлением Павлодарского городского Совета народных депутатов  
от 24 июня 1993 г. Зейнекену Кабдуалиевичу Кабдуалиеву присвоено 
звание «Почетный гражданин города Павлодара».

Литература:
Кабдуалиев З.К. Была большая строительная площадка: [воспомина

ния Почетного гражданина г. Павлодара о строительстве в Павлодарском 
Прииртышье] // Звезда Прииртышья. – 1998. – 12 мая. – С. 7.

Кабдуалиев З.К. Ступени жизни: [к 70летию государственного и 
общественного деятеля, строителя, ветерана труда, почетного гражданина 
Министерства строительства КазССР и РК профсоюзов Ю.М. Калугина] // 
Звезда Прииртышья. – 2005. – 3 ноября. – С. 14.

Кабдуалиев З. Дело его жизни: [о человеке, посвятившем свою жизнь 
развитию сельского хозяйства Павлодарского Прииртышья Догалове Н.М.] 
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Кабдуалиев Зейнекен Кабдуалиевич // Тереник М., Соколкин Э.Д. 

Почетные граждане г. Павлодара. – Павлодар, 2003. – С. 33.
Кабдуалиев Зейнекен Кабдуалиевич // Почетные граждане – гордость 

Павлодара. – Павлодар, 2010. – С. 44.
Кабдуалиев Зейнекен Кабдуалиевич // Кто есть кто в Павлодарской 

области. Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 242.

* * *
Корнилова А. «Человек со сложностями»: [о главном архитекторе 

области, Почетном гражданине г. Павлодара З.К. Кабдуалиеве] // Звезда 
Прииртышья. – 1998. – 20 августа. – С. 4.

Кабдуалиева Ш. Дед с большой буквы: (Кабдуалиеву З.К. – 85 лет) // 
Звезда Прииртышья. – 2008. – 13 марта. – С. 4.
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18 МАРТА             ПАВЛОДАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РАДИО
             75 лет (1938) со дня выхода в эфир

История радио Павлодара началась с открытия в 1938 году филиала 
Казахского республиканского радиокомитета. В марте 1938 года впервые 
зазвучали позывные павлодарского областного радио, которое единствен
ное в республике вещает во все районы области. Все передачи выходили 
строго в прямом эфире.

Спустя три года в Павлодаре был построен новый более мощный ради
оузел. После официального образования Павлодарской области 15 января 
1938 года приказом Казахского республиканского радиокомитета был 
создан областной радиокомиет. Средства для организации работы радио 
были выделены из республиканского бюджета. Первые передачи Пав
лодарского областного радио прозвучали в эфире 1618 марта 1938 года. 
Программы выходили в прямом эфире с музыкальным оформлением пиа
нистки. Первоначально в штате радиокомитета насчитывалось всего десять 
человек: шесть творческих работников, конюх, бухгалтер, машинистка и 
уборщица. С 1938 по 2008 год во главе павлодарского радио стояли 19 руко
водителей и 19 главных редакторов.

Первыми работниками радио были представитель Казахского радио
комитета по Павлодарской области Г. Муратов, его заместитель – П. Бояр  
с кий. Первым диктором радио Павлодара был Дари Асанов. У истоков 
областного радио стояли также Я. Глухов, М. Полякова, З. Ульянова,  
Е. Шатова, И. Баринов. Большой вклад в становление и дальнейшее раз
витие радио внесли Х. Токпанов, Р. Балтабаев, А. Муздыбаев, Е. Ерботин,  
Н. Билялов, А. Касымов, Б. Сейткалиев, М. Абишева, С. Айтенов, Н. Утей
кин, К. Тюрин, С. Шевченко и др.

В Павлодаре и райцентрах области начали работать 8 радиоузлов, 
которые обслуживали более 1,5 трансляционных точек, принадлежавших 
связи, и 598 точек других организаций. 

В 2000 году областное радио официально закрепило за собой статус 
государственного коммунального предприятия «Павлодартелерадио».

Вся жизнь региона во всех ее сложностях и радостях отражалась в 
передачах областного радио. Последние известия, объявления, реклам
ные ролики. Программы «Из жизни области», «Наш дом – Казахстан», 
«Деловой вестник. Новые времена», «Вечерний досуг», «Радиоконтакт», 
«Рауан» и другие знакомят павлодарцев и жителей области с переменами 
в обществе. Меняются времена и идеологические ориентиры, появляются 
новые передачи в духе времени: «Прямой эфир», «На тему дня», «Ауыл»,  
«Жас даурен», «Наши знатные земляки», «Здоровая нация – здоровое буду
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щее». В передачах «Независимый Казахстан – гордость моя», «Наш общий 
дом – Казахстан», «Шаңырақ» находит отражение политика Президента 
РК Н. Назарбаева. Главная цель передач  укрепление межнационального 
согласия, знакомство с историей, культурой и традициями народа, воспи
тание патриотизма и уверенности в стабильном будущем государства.

19 марта 2003 года областное радио получило лицензию на право 
наземного радиовещания в городе Павлодаре на частоте 100.5 МГц  
FM – диапазона.

С ноября 2005 года осуществлена программа перехода на спутнико
вое распространение программ на сеть собственных передатчиков FM 
диапазона в 37 населенных пунктах Павлодарской области. Это позволило  
довести охват населения региона программами Павлодарского областного 
радио до 94%. Время вещания областного радио 13 часов ежедневно без 
перерывов и выходных дней (с 7.00 ч. до 20.00 ч.).

Приоритетным направлением в деятельности областного радио  явля
ется проведение государственной информационной политики на местном 
уровне; оперативное информирование населения области об основных 
направлениях послания Президента страны народу Казахстана и реализа
ции Стратегии «Казахстан – 2030»; освещение деятельности акима области, 
местных исполнительных органов с целью удовлетворения потребностей 
всех слоев общества в объективной информации о событиях, происходя
щих в стране и регионе.

Основную долю программ областного радио составляют радиопере
дачи, выполняемые в рамках государственного заказа размещаемых аки
матами области, городов и районов, а также авторских радиопередач на 
различные темы.

Техническую поддержку в спутниковом распространении сигнала и 
трансляции программ областного радио на территории Павлодарской обла
сти осуществляется совместно с партнерами: АО «Казахстанские телеком
муникации», АО «Казтелерадио», ТОО «Радиосервис».

В золотом фонде Павлодарского областного радио хранится немало 
свидетельств дружбы двух народов – казахского и русского, других наро
дов нашей страны. Хранятся уникальные записи голосов наших земляков, 
деятелей искусства, культуры и науки, писателей, поэтов и других людей, 
оставивших след в истории нашей области. Истории казахской культуры и 
литературы, в которой немало блистательных имен, посвящены еженедель
ные литературномузыкальные передачи «Өнерімөмірім», «Жыр жазамын 
жұрегімнен», «Абайдың дүниетанымы». 

Областное радио шагает в ногу со временем – установлено современ
ное компьютерное оборудование, программы транслируются на казахском 
и русском языках 17 часов в сутки. Планируется открытие музея радио.
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19 МАРТА        АХМЕТОВ БЕЙСЕН АХМЕТОВИЧ
        100 лет (19131984) со дня рождения 

Заслуженный учитель КазССР, Почетный гражданин г. Павлодара, 
участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Аксу Павлодарской 
области в семье крестьянинабедняка. Окончив два класса аульной школы, 
Бейсен в 1926 г. приехал в Павлодар, поступил в начальную казахскую 
школу, после ее окончания – в пятый класс немецкой семилетки. В 1929 г. 
по причине материальной необеспеченности его переводят в Павлодарский 
педтехникум, где он учился на подготовительных курсах. После окончания 
техникума в 1933 г. получил назначение в Иртышский район, где работал 
учителем неполной средней школы в колхозе «Баурмалдык», затем дирек
тором школы. В 1935 г. поступает на физикоматематический факультет 
Казахского государственного университета. В 1939 г. согласно специаль
ному постановлению ЦК КП(б)К и приказу Наркомата просвещения Казах
ской ССР был направлен в числе всех студентовпятикурсников на годич
ную практику для замены учителей, призванных в Красную Армию. Попал 
в Павлодарскую область, в Чернорецкую среднюю школу преподавателем 
математики в 910 классы.

В июне 1940 г. Б. Ахметов получает диплом об окончании физико
математического факультета КазГУ с присвоением квалификации учителя 
математики старших классов средней школы и младшего научного сотруд
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ника. В августе 1940 г. Сталинским райвоенкоматом г. АлмаАты был при
зван в ряды Красной Армии. В ноябре 1941 г. принимал участие в боях по 
обороне Москвы. 26 мая 1943 г. был награжден первой боевой медалью  
«За боевые заслуги». В ноябре 1943 г. был тяжело ранен и направлен  
в госпиталь г. Иваново. После излечения в марте 1944 г. отдел кадров 
Московского военного округа направил Бейсена Ахметовича как инвалида 
второй группы в распоряжение Павлодарского облвоенкомата, который 
направил его в Лозовский район в качестве военрука Таволжанской сред
ней школы, где проработал до марта 1948 г.

В 1948 г. Б.А. Ахметова переводят директором Павлодарского педу
чилища. 25 лет – с 1948 по 1972 годы – Бейсен Ахметович Ахметов посвя
тил подготовке учителей начальной школы. Все эти годы он прора ботал на 
самом главном посту своей жизни, был бессменным директором Павлодар
ского пе дучилища.

Его заслуги отмечены орденом Трудового Крас ного Знамени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За доблест ный труд в период ВОВ», «За победу 
над Германией», двумя Почетными грамотами Верховного Совета Казах
ской ССР, юбилейными медалями, ему было присвоено почетное звание 
заслуженного учителя Казахской ССР (1961). Имя Ахметова Б.А. присво
ено одной из улиц Павлодара и педагогическому колледжу (1996), в 2012 г. 
возле педколледжа  им. Б. Ахметова установлен памятник .
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1 АПРЕЛЯ              ПРОКУРАТУРА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                75 лет (1938) со дня организации

Прокуратура Павлодарской области органи зована 1 апреля в 1938 году 
и включа ла 10 районных и 1 городскую прокуратуру. Штатная числен
ность была маленькой. В районных прокуратурах штат работников состав
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ляли прокурор, помощник и секретарь. В послевоенный период в штате 
областной прокуратуры насчитывалось всего 13 оперативных работников: 
прокурор области, один заместитель, начальник следственного отдела и 
десять помощников. Среди работников прокуратуры области с высшим 
образованием было всего тричетыре человека, остальные работали после 
окончания годичных юридических курсов, или с общим средним образова
нием. Это были люди с высокой ответственностью. Среди них было много 
демобилизованных фронтовиков. Большинство из них совмещали работу 
в органах прокуратуры с заочным обучением в юридических вузах Казах
стана и России.

Плеяду ветеранов органов прокуратуры, прошедших войну, послево
енную разруху и внёсших огромный вклад в дело укрепле ния законности 
и правопорядка в Павлодарской области, составляют старшие советники 
юстиции X.Р. Мусенов, Н.П. Михайлюк, Н.А. Сатышев, В.В. Колесников, 
П.И. Ташлыков, советники юсти ции: X. Шыныбаев, Б. Шнайдер, К. ЖануX. Шыныбаев, Б. Шнайдер, К. Жану. Шыныбаев, Б. Шнайдер, К. Жану
заков и дру гие.

За добросовестную службу в органах прокуратуры, большой вклад  
в дело укрепления законности в 70е годы орденом Ленина был награждён 
прокурор Краснокутского (ныне Актогайского) райо на Т.К. Агимбетов.

Более 12 лет в аппарате областной прокуратуры, из них десять лет – 
прокурором области (19681978 годы), проработал участник Великой Оте
чественной войны, государственный советник юстиции третьего класса  
Л.Н. Иванов. Это был всесторонне развитый, обра зованный человек, име
ющий большой опыт работы и пользовался заслуженным уважением в 
системе органов прокуратуры Казахстана. После окончания конституци
онного срока Л.Н. Иванова в долж ности прокурора Павлодарской области 
непродолжительное время работал А.Н. Ефимов, а затем – заслуженный 
работник прокуратуры Д.Н. Фалеев. Заместителем област ного прокурора 
работал X.А. Рахимжанов (кавалер ордена Ленина).

В разные годы в орга нах прокуратуры работали уча стники Великой 
Отечественной войны: В.Н. Выжутович, Н.Р. Шихайлюк, Л.В. Мель ник, 
Л.М. Косарев, К.С. Шушунов, З.П. Савенко.

Органы прокуратуры Павлодарской области претерпели существен
ные изменения за годы своего становления и развития. 21 декабря 1995 года 
был издан Указ Президента РК «О прокуратуре Республики Ка захстан» 
значительно расширивший правоза щитную функцию. Изменились крите
рии оценки и методы работы. В прокуратуре области в 2002 г. образова
лось управление, что способствовало улучшению состояния законности  
в регионе. 
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Прокуратура Павлодарской области осу ществляет высший надзор за 
точным и единообразным при менением законов, Указов Президента Респу
блики и иных нормативных актов, за законностью оперативноро зыскной 
деятельности, след ствия и дознания администра тивного и исполнитель
ного производства, а также представля ет интересы государства в суде  
в порядке и пределах, установ ленных законом. 

За годы существования Прокуратуры Павлодарской области ее воз
главляли В.С. Ти мофеев (193839), П.В. Жига лов (19391944), М.К. Капе
нов (19441945), И.С. Сагитов (19451949), С.А. Каракулов (19491954),  
Ф.И. Кузьмичев (19541958), В.Н. Морозов (19581968), Л.Н. И ванов (1968
1978), А.Н. Ефимов (19781983), Д.Н. Фалеев (19831989), М.А. Дмитри
енко (19891993), Е.Ф. Овчинников (199396), В.М. Корчагин (19962001),  
И.Т. Лескевич (20012002), Ж.К. Асанов (с 2002), М.М. Ахметжанов (с июня 
20032006), Н. Исаев (20062009). С ноября 2009 года прокурором Павло
дарской области назначен Сартаев Д.Ш.
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газета. – 2008. – 14 августа. – С. 4.

Куприна Н. Докатились!: [об итогах работы прокуратуры] // Версия. – 
2009. – 2 февраля. – С. 3.

Уалиева А. Ко Дню образования органов прокуратуры: [историческое 
становление и развитие прокуратуры] // Новое время. – 2009. – 10 декабря. –  
С. 6.

Уралова А. «Золотые клозеты» и «Голубые мечты» // Новое время. – 
2009. – 23 апреля. – С. 3.

Розен М. Защитить права работников: [о роли органов прокуратуры 
Павлод. области в защите конституционных прав граждан] // Звезда При
иртышья. – 2009. – 10 сентября. – С. 4.

Сартаев Д.Ш. На страже закона: [о прокуратуре Павлодарской обла
сти] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 4 декабря. – С. 5.

Сартаев Д. 20 лет на страже закона: [о прокуратуре Павлодарской 
области] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 8 декабря. – С. 18.

Темиров С. Дмитрий Фалеев: «Чем больше трудишься, тем счастливее 
жизнь»: [о Почетном работнике прокуратуры, ветеране прокуратуры Павл. 
области Д. Фалееве] // Закон и время. – 2012. – № 1. – С. 4950.

О работе прокуратуры: [Павлодарская область] // Звезда Прииртышья. –  
2012. – 24 января. – С. 2.

2 АПРЕЛЯ   ОРАЗБАЕВ АНДРЕЙ (АНШУМАЛИ)
    50 лет (1963) со дня рождения

Художник, член Союза художников Казахстана, России. Родился в 
Павлодаре в 1963 году. Окончил инженерностроительный факультет 
Павлодарского индустриального института (1985), посещал школу худож
никовоформителей (19871988 гг.), преподаватели: Величко П.Г., В. Мар
тыненко. Занимался в частной студии (1987199 гг.) под руководством  
В. Тищенко, обучался на художественнографическом факультете Омского 
государственного педагогического института (19901991). Участник ликви
дации аварии на Чернобыльской АЭС. Автор памятника жертвам аварии на 
Чернобыльской АЭС в Ленпарке в Павлодаре. Участник выставки «Новые 
степные – 2» (Павлодарский музыкальный колледж, 1994), выставок моло
дежного проекта Март (Павлодар, 20002010), Республиканского конкурса
выставки изобразительного искусства «Человек и его творчество» (Астана, 
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2004), участник международного проекта «Летающий татарин» (Семей, 
музей изобразительного искусства им. семьи Невзоровых, 2006), Персо
нальные выставки состоялись в Павлодарском музыкальном колледже 
(1994)», Иртышбизнесбанке (2000), в галерее «Айна» Павлодарской област
ной библиотеке им. С. Торайгырова (2001).

Основная тема творчества художника – символизм. Произведения  
отличают замысловатость сюжетов, композиционная плотность и закончен
ность, изящество и точность линии. Картины выполненные в монохромной 
гамме, наполнены внутренней экспрессией и предложены в оригинальной 
трактовке. Использование смешанной техники и введение разнообразных 
материалов позволяет художнику создавать разнофактурные коллажи. 
Неординарность восприятия проявляется и в проведении перформансов 
как современного формата приобщения зрителя к творческому процессу.

Литература:
Григорьева О. Открытость чуду: [в областной библиотеке им. С. Торай

гырова состоялась встреча с художником А. Оразбаевым] // Звезда Приир
тышья. – 1998. – 3 февраля.

Карандашова Т. Метаморфозы странника: [о выставке в художествен
ном музее искусствоведа Н. Аверьяновой и художника А. Оразбаева] // Пав
лодарская неделя. – 2001. – 29 августа. – С. 6.

Козлова С. Дорогой проязыков: [о персональной выставке А. Оразба
ева] // Вести Павлодара. – 2002. – 20 февраля. – С. 21.

Переживая мир вне себя: [интервью с павлодарским художником  
А. Оразбаевым] // Новая газета. – 2003. – 11 сентября. – С. 10.

Грищенко Е. Посвящение женщинам: [А. Оразбаев представил выс
тавкувернисаж своих работ, посвященную Международному женскому 
дню] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 11 марта. – С. 3.

Гуторова Т. Бегство в реальность: [о художнике А. Оразбаеве] // Город
ская неделя. – 2010. – 17 ноября. – С. 8.

Дворянинова Н. Философское погружение: [о творчестве художника 
А. Оразбаева] // Регион. kz. – 2010. – 18 ноября. – С. 6.

Карандашова Т. Кусочки иномирия: [о персональной выставке  
А. Оразбаева в павлодарском художественном музее] // Новое время. – 2010. –  
18 ноября. – С. 7.

Гуторова Т. Бегство к реальности: [интервью с А. Оразбаевым] // Город
ская неделя. – 2010. – 17 ноября. – С. 8.

Мир художника Оразбаева: [о творчестве художника А. Оразбаева] // 
Новое время. – 2011. – 5 мая. – С. 3.
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18 АПРЕЛЯ   ГАЗЕТА «АҚ ЖОЛ – НОВЫЙ ПУТЬ»
    75 лет (1938) со дня образования

18 апреля 1938 года был рассмотрен вопрос «Об организации район
ной газеты «Сталин жолы» Кагановического районного комитета Комму
нистической партии Казахстана и районного Совета рабочих крестьянских 
и красноармейских депутатов. Газета издавалась на казахском языке и 
ее первый номер был выпущен к 1 Мая 1938 года. Тираж составлял 1000 
экземпляров в год. Газета выпускалась 5 раз в месяц. Главным редактором 
был утверждён товарищ Валиев (19451960).

В сентябре 1941 года был назначен редактор Зкрия Оспанов. Его приход  
совпал с началом хлебоуборки урожайного 1941 года. Поэтому газета звала 
на борьбу за каждый колос, прославляла передовых вязальщиков снопов, 
молотильщиков и призывала малограмотных людей к учёбе. В годы войны 
«Всё для фронта, всё для победы!» – стал главной темой газетных страниц.

В 1948 году газета стала издаваться тиражом в 1050 экземпляров и 
выпускалась 4 раза в месяц, а с апреля 1952 года газета стала выпускаться  
2 раза в неделю. Редакторами газеты работали К. Абдрахманов, А. Амиров, 
в годы подъема целины – А.Г. Джулаев.

12 декабря 1956 г. на заседании бюро Павлодарского обкома КП Казах
стана был рассмотрен вопрос «Об изменении названия газеты «Сталин 
жолы» («Путь Сталина) Кагановического района на «Ленин жолы» («Путь 
Ильича»). Газета стала издаваться на двух языках. Газета принимала непо
средственное участие в преобразовании многоотраслевого сельского 
хозяйства.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР от 16 августа 1957 г. Кагановический район был переименован в Ерма
ковский район и редакция газеты «Ленин жолы» стала являться органом 
Ермаковского райкома КП Казахстана и районного Совета депутатов тру
дящихся.

1 Мая 1962 года газета «Путь Ильича» Ермаковского района была 
переименована в «Путь Ленина». 30 мая 1962 года – в «Новый путь» и являлась 
органом партии Ермаковского районного и городского Советов депутатов 
трудящихся и стала издаваться только на русском языке. Редакция газеты 
«Сталин жолы», переименованная на «Ленин жолы» («Путь Ильича»), на 
«Путь Ленина» и затем на «Новый путь» до 1963 года подчинялась отделу 
издательств и полиграфической промышленности Павлодарского област
ного управления культуры. В 1963 году, в связи с образованием Государ
ственных комитетов Совета Министров союзных республик по печати, 
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отдел издательств и полиграфической промышленности Павлодарского 
областного управления культуры был преобразован в Павлодарское област
ное управление по печати. В 1963 году редакция газеты «Новый путь» была 
переведена в подчинение Павлодарского областного управления по печати.

С 7 октября 1977 года редакция Ермаковской районной газеты «Новый 
путь» подчиняется управлению издательств, полиграфии и книжной тор
говли Павлодарского областного Совета народных депутатов.

Тираж газеты «Новый путь» на 01.01.1983 года составлял 11450 экзем
пляров в год, издавался 4 раза в неделю. С 1961 года бессменным главным 
редактором газеты «Новый путь» был Сорокин М.М.

Газета «Новый путь» выступала пропагандистом и организатором 
всех дел в районе и городе. На её страницах печатались директивы партии 
и правительства, выступали представители всех слоев населения, отра
жались вопросы производственного, воспитательного и идеологического 
характера, обличались недостатки в производстве, в быту, в проблемах 
воспитания. Газета с помощью своих неизменных помощников рабочих и 
сельских корреспондентов, стала активным летописцем грандиозных свер
шений тружеников района и города. Каждый номер газеты был посвящен 
людям, чьими руками взлелеяны эти степи, построен сам город, его пред
приятия, возводится его будущее.

Газета награждалась Почётной грамотой Союза Журналистов Казахрамотой Союза Журналистов КазахСоюза Журналистов Казах
стана и Госкомитета по печати. За хорошую постановку общественной 
работы газета удостоена Диплома Союза Журналистов СССР имени  
М.И. Ульяновой, а также двух Почётных грамот Казахского общества 
охраны природы.

В соответствии с постановлением ЦК КП Казахстана от 20 авгу
ста 1985 г. и бюро Павлодарского областного комитета КП Казахстана от  
30 сентября 1985 года Ермаковская городская и Ермаковская районная пар
тийные организации объединены в единую Ермаковскую городскую пар
тийную организацию с сельской зоной. На основании этого постановления 
Ермаковская районная газета «Новый путь» была переименована в город
скую и стала называться – Ермаковская городская газета «Новый путь» –  
орган Ермаковского городского комитета КП Казахстана, городского и рай
онного Совета народных депутатов Павлодарской области.

Постановлением Аксуской городской и районной администраций 
от 15 июня 1995 г. за № 289 была проведена реорганизация двух газет  
«Ақ жол» и «Новый путь» путём слияния. Газета стала выходить под назва
нием «АқжолНовый путь». Редактором газеты «АқжолНовый путь» был 
назначен К.Б. Жунускалиев. В начале 1999 г. редактором газеты «Ақ жол –  
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Новый путь» стала С.Е. Сагинай. В 2003 она заняла второе место в еже
годном республиканском конкурсе «Лучшее предприятие, возглавляемое 
женщиной».

Благодаря газете, жители г. Аксу и сельского региона в курсе всех 
событий, происходящих в городе, посёлках, сёлах и сельских округов,  
а также области и республики.

Литература:
Джулаев А. Газете «Новый путь» – 62 года: [воспоминания бывшего 

редактора газеты «Сталинский путь»] // Ақжол – Новый путь. – 2000. –  
29 июня. – С. 1.

Джулаев А. Ей – шестьдесят!: [юбилей у газеты «Новый путь»] // Ақжол –  
Новый путь. – 1998. – 9 октября. – С. 5.

Габдуллина Р. В числе 15ти лучших женщин страны!: [о редакторе 
городской газеты «Ақжол – Новый путь» Сагинаевой С.Е.] // Ақжол – 
Новый путь. – 2003. – 2 октября. – С. 5.

Джулаев А. Знают теперь и в республике: [65 лет Аксуской газете 
«Ақжол – Новый путь»] // Ақжол – Новый путь. – 2003. – 9 октября. – С. 7.

Жуманова Р. Донести логику реформ: [коллектив газеты «Ақжол – 
Новый путь» приняли участие в первом областном медиафоруме] // Ақжол –  
Новый. – 2006. – 29 июня. – С. 7.

Жамалитдинова С. Премия от Союза журналистов // Ақжол – Новый 
путь. – 2008. – 3 июля. – С. 12.

Жамалитдинова С. Грант Акима области нашему редактору // Ақжол – 
Новый путь. – 2008. – 3 июля. – С. 12.

Жамалитдинова С. Выходим на 18 страницах!: [о газете «Ақжол – 
Новый путь» в г. Аксу] // Ақжол – Новый путь. – 2008. – 3 июля. – С. 12.

1 МАЯ    ХАМИТОВ МЕЙРАМ ХАМИТОВИЧ
    75 лет (1938) со дня рождения 

Ученый, доктор математических наук, профессор, членкорреспондент 
Академии социальных наук. Окончил физикоматематический факультет 
КазГУ в 1961 г. 

В 19611977 гг. – преподаватель, старший преподаватель, до цент кафе
дры высшей математики Карагандинского политехнического института. 
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физикоматематических наук. В 1977 году утвержден в ученом звании 
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доцента. 19781993 гг. – заведующий кафедрой, декан, проректор в Павло
дарском педагогическом институте. 19942003 гг. – заведующий кафедрой 
физикоматематических дисциплин, 1995 г. – профессор Екибастузского 
инженернотехнического института им. Сатпаева. С 2004 г. по настоящее 
время – профессор кафедры «Алгебра и математический анализ» ПГУ  
им. С. Торайгырова.

М.Х. Хамитовым опубликовано более 70 научных трудов, в том числе 
монография.

Литература:
Хамитов Мейрам Хамитович // Кто есть кто в Павлодарской области 

(Книга первая). – Павлодар: ЭКО, 2006. – С. 546.

5 МАЯ    ТЛЕГЕНОВ ЕРМУРАТ НЫКАТОВИЧ
    60 лет (1953) со дня рождения

Директор ОЦНТ и КДД «Шанырак», ҚР Енбек сіңірген кызметкері. 
Родился в Краснокутском районе Павлодарской области. В 1977 г. окончил 
Ермаковское культурнопросветительское училище по специальности – клуб
ный работник. В 1994 г. – факуль тет «Культурнопросветительная работа» 
СанктПе тербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Трудовую деятельность начал с должности художественно го руководи
теля, методиста, директора РДК Краснокутского района, в 1987 г. – заведующий 
отделом культуры Качирского района, в 1988 г. избирался депутатом райсо
вета Качирского района. В 1999 г. – заведующий от делом внутренней поли
тики, культуры и спорта Качирского района. В 2003 г. Е.Н. Тлегенов назначен 
директором ГККП «Областной центр народного творчества и культурно
досуговой деятельности «Шаңырақ» департамента культуры Павлодар
ской области. Им проведена большая работа по поддержке творческих 
коллективов области, по возрождению и сохранению народных традиций 
и обычаев, стабилизации работы сельских и городских учреждений куль
туры клубного типа, фестивали, конкурсы: «Наурыз аруы», «Тазша бала», 
«Жігіт сұлтаны», «Шаңырақ сыны», айтыс молодых акынов «Жас дәурен», 
региональный конкурс хореографических коллективов «Ертіс толқыны».  
В области был проведен Республиканский айтыс акынов, посвященный  
150 летию Машһур Жусупа Копеева. 

Награжден Почетным знаком Министерством культуры, информации  
и общественного согласия РК «Мәдениет қайраткері» (2000 г.), благодарствен«Мәдениет қайраткері» (2000 г.), благодарствен(2000 г.), благодарствен
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ным письмом Президента РК Н.А. Назарбаева к 10летию независимости РК 
(2001 г.), Почетной грамотой Министерства культуры, информа ции и обще
ственного согласия РК (г. Астана, 2002 г.), Почетной грамотой Павлодарского 
облас тного маслихата (2003 г.).

Имеет публикации в журнале «Өнер әлемі», в газетах «Сарыарқа 
самалы», «Компаньон». 

Тлегенов Е.Н. – автор и композитор многих песен: «Мәңгілік алау», 
«Анашым», «Туған жер», «Әке ақылы», «Келешегім», «Ақтоғай вальсі», 
«Әкеме», «Қазақстан» которая вошла в диск с песнями, посвященными 
10летию г. Астана. 

В 2010 года Тлегенову Е.Н. присвоено почетное звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері». 

Литература:
Тлегенов Ермурат Ныкатович // Кто есть кто в Павлодарской области. 

Кн. 1. – Павлодар, 2006. – С. 510.

* * *
Награждения: [о награждении Тлегенова Е.Н. Благодарственным пись

мом акима Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 15 сен
тября. – С. 2.

16 МАЯ            ШКОЛАЛИЦЕЙ № 10 им. АБАЯ
            75 лет (1938) со дня открытия 

Школалицей № 10 им. Абая для одаренных детей открылась в 1938 го  
ду под названием «Үлгілі қазақ мектебі» – «Образцовая казахская школа». 
Первыми учителями школы были выпускники Казахского педагогического 
института им. Абая: Т. Шагаев, Т. Акшолаков, И. Мадин, К. Сыздыков, впо
следствии ставшими известными в республике. Среди выпускников школы 
ученые, писатели, деятели культуры, медицины и др. Это: доктора наук  
Х. Оспанов и Т. Жаутиков, писатель Р. Тохтаров, кинорежиссер К. Абусеи
тов и др.

В 19461962 гг. школа являлась интернатомпансионатом. В 1962 году 
интернатпансионат отделился в самостоятельное учреждение и стал шко
лойинтернатом № 3 (ныне областная гимназия № 3 им. Алтынасрина).  
С 1994 года педагогический коллектив школы работал над утверждением 
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статуса лицея. 25 мая 1999 года решением областного экспортного совета 
школе был придан официальный статус школылицея им. Абая.

Школа оснащена новейшей компьютерной техникой. В 26 классах 
практикуется углубленное изучение прикладной экономики, математики, 
есть классы английского, немецкого, русского языков. Преподаватели ПГУ 
им. С. Торайгырова ведут курсы. 

В школе два спортзала, театральная студия, хореографический класс, 
домбровый оркестр, хоровая и эстрадная студии. 

Учащиеся школы – призеры многих международных, республикан
ских и областных олимпиад. 

В 1987 году коллектив школы был награжден Почетной грамотой Вер
ховного Совета КазССР.

В 2000 году школа признавалсь победителем областного конкурса 
«Качество в сфере образования», лауреатом республиканского конкурса 
«Лучшая школа», в 2001 году – победителем областного конкурса среди 
средних и профессиональных школ, в 2005 году – победителем смотра 
«Самая образцовая учебная материальная база».

Школакузница казахской интеллигенции, лучшим пример отече
ственного образования, хранительница добрых традиций, зачинатель 
нового.

Литература:
О награждении Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 

ССР казахской средней школы № 10 им. Абая: [Постановление Верховного 
Совета КазССР] // Учитель Казахстана. – 1987. – 31 декабря.

* * *
Кабылдин А. Школа сильная традициями // Учитель Казахстана. – 

1987. – 31 декабря.
Амеркулова П. «Я учился в десятой школе» // Звезда Прииртышья. – 

1998. – 16 мая. – С. 7.
Ремизов Н. Забота о достойном пополнении: [школалицей № 10  

в 2000 году – лидер по количеству грантов и кредитов] // Звезда Приирты
шья. – 2001. – 11 января. – С. 8.

Бакытова А. Помнят учителя: [в школелицее № 10 им. Абая состоя
лось открытие мемориальной доски в честь Р.А. Молдабековой] // Звезда 
Прииртышья. – 2006. – 5 октября. – С. 3.
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19 МАЯ               ОНАЕВ ИБРАГИМ АБИЛЬГАЗИЕВИЧ
               100 лет (1913) со дня рождения

Доктор технических наук, членкорреспондент HAH PK, заслуженный 
деятель науки Казахстана. Родился в Баянаульском районе. В 1941 году  
окончил Казахский горнометаллургический институт, аспирантуру Инс
титута металлургии и обогащения АН КазССР.

В 19411944 гг. работал на Карсакпайском медеплавильном заводе, 
19441950 гг. – старший научный сотрудник, 19501964 гг. – заведующий 
лабораторией, 19651970 гг. – заместитель директора по научной работе 
Института металлургии и обогащения АН КазССР. С 1974 г. заведующий 
кафедрой тяжелых цветных металлов КазПТИ.

Ученый уточнил, систематизировал и обобщил данные о физикохими
ческих свойствах шлаковых и штейновых расплавов медеплавильного про
изводства (г. Джезказган); руководил, совместно с другими, разработкой и 
внедрением в производство циклонного способа плавки сульфитных поли
металлических материалов, вакуумтермического способа рафинирования 
металлов, карбидотермического способа переработки отвальных шлаков 
медного и свинцового производства, исследованиями по прямому получе
нию цветных металлов их сульфидных концентратов, а также по использо
ванию в металлургии различных интенсификаторов.

Онаев И.А. – автор 15 изобретений. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Умер 29 августа 1994 года в г. Алматы.

Литература:
Онаев И.А. Физикохимические свойства сплавов цветной металлур

гии. – АлмаАта, 1974.
Онаев Ибрагим Абильгазиевич. Медь в истории цивилизации /  

Б.К. Жакибаев. – АлмаАта: Наука КазССР, 1983. – 158 с.

* * *
Онаев Ибрагим Абильгазиевич // Павлодарское Прииртышье. Энци

клопедия. – Алматы, 2003. – С. 451.
Онаев Ибрагим Абильгазиевич // Лидеры науки земли казахской. – 

Павлодар, 2006. – С. 141.
Онаев Ибрагим Абильгазиевич // Ученые Павлодарской области. – 

Павлодар, 2002. – С. 23.
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МАЙ  УЙГУРСКОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
  5 лет (2008) со дня основания

Уйгурское этнокультурное объединение создано в 2008 году. К этому  
времени представители уйгурской национальности г. Павлодара были 
хорошо знакомы и дружили семьями. Они встреча лись, вместе отме
чали праздники, се мейные торжества. Тогда и зародилась идея создания  
эт нокультурного объеди нения, которое позволило бы изучать родную само
бытную уйгур скую культуру. Целями и задачами объединения являлись 
изучение, поддержка уйгурских обычаев, традиций, истории и языка среди 
молодёжи. Объединение стало восемнадцатым по счёту в Ассамблее народа 
Казахстана по Павлодарской области. Благодаря тому, что в павлодарском 
уйгурском центре собрались люди, неравнодушные к будущему собствен
ного этноса и много делающие для его сохранения, о нём заговорили в обще
ствах уйгур Астаны и Алматы, диаспоры которых более многочисленны, 
чем павлодарская. Уйгуры говорят на родном языке, воз рождают свои тра
диции и занимаются благотворительно стью. Актив этнокультурного объе
динения проводит мероприя тия для тех, кто нуж дается в поддержке: устра
ивает благотвори тельные обеды, передает в дар электротехнику, одежду для 
воспитанников детских домов города и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Деятельность уйгурского этнокультурного центра направлена на 
людей, приходящих в центр, чтобы все могли приобщиться к уйгурской 
культуре, познакомиться с ней, независимо от национальности.

Литература:
Вервекин А. «Для себя и для людей…»: [об уйгурском этнокультурном 

объединении] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 14 октября. – С. 1. 
Тохтамов Т. От худхуранда до уйгура: [в Казахстане существует  

621 этнокультурное объединение и имеют свои центры 46 национально
стей] // Экспресс К. – 2009. – 20 марта. – С. 27.

1 ИЮНЯ   РАМАЗАНОВ АМАНУЛЛА ГАБДУЛКАЕВИЧ
   85 лет (19282009) со дня рождения

Государственный деятель, талантливый руководитель, первый секре
тарь обкома партии, первый заместитель министра сельского хозяйства 
Казахстана, ветеран труда. Родился в колхозе им. К. Маркса Павлодарского 
района Павлодарской области, в семье педагогов. Окончил АлмаАтин
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ский институт сельского хозяйства. В 1976 г. – Высшую партийную школу  
ЦК КПСС. 

Трудовую деятельность начал в 1950 году старшим агрономом, затем 
главным агрономом Павлодарского областного управления сельского 
хозяйства. В 1953 году был назначен директором совхоза «Акколь» Куй
бышевского района Павлодарской области. С февраля 1961 г. по январь 
1963 г – начальник Павлодарского облсельхозуправления и секретарь 
Павлодарского обкома Компартии Казахстана. В 19631967 гг. – первый 
секретарь БаянАульского райкома партии. С апреля 1967 г. – первым заме
стителем министра сельского хозяйства Казахской ССР. В ноябре 1970 г. 
избран первым секретарем Чимкентского обкома партии. В апреле 1978 г. – 
первым секретарем Семипалатинского обкома. В ноябре 1982 г был назна
чен первым заместителем министра хлебопродуктов Казахской ССР.

А.Г. Рамазанов избирался депутатом Верховного Совета СССР респу
блики VIII созыва, депутатом Верховного Совета СССР IXX созывов, 
членом ЦК Компартии Казахстана. 

За заслуги перед государством и вклад в развитие сельского хозяйства 
был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового 
Красного знамени, орденом «Знак Почета», медалями и почетными грамо
тами Верховного Совета Казахской ССР.

В 1996 году вышла его книга на казахском языке под названием 
«Аманат».

Умер в 2009 году.

Литература:
Гегер Н. Быть лидером // Өмірі өнегелі парасатты тұлға . – Алматы, 

2010. – С. 2528.
Петровский А. Все начиналось с целины… // Өмірі өнегелі парасатты 

тұлға . – Алматы, 2010. – С. 2024.
Предеха М.Е. О Рамазанове А.Г. // // Өмірі өнегелі парасатты тұлға . – 

Алматы, 2010. – С. 2931.
Юрьев М.П. Воспоминания об Аманулле Габдулхаевиче // Өмірі 

өнегелі парасатты тұлға . – Алматы, 2010. – С. 3235.

* * *
Жумабекулы С. Сын земли своей: [о Рамазанове А.Г.] // Звезда Приир

тышья. – 2008. – 31 мая. – С. 5.
Рамазанов Аманулла Габдулхаевич // Казахстанская правда. – 2009. – 

15 октября. – С. 9.
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9 ИЮНЯ      ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
      35 лет (1978) со дня открытия

Павлодарский нефтеперерабатывающий завод один из крупнейших  
в Казахстане. Один из самых современных по технологии предприятий РК,  
в странах СНГ. Завод перерабатывает нефть по топливному варианту и обе
спечивает глуби ну переработки до 85%, что соответствует уровню лучших 
производителей нефтепродуктов. 

Строительство завода было начато в 1949 г. Задание на проектирова
ние завода в 1951 году было дано одному из ведущих институтов страны по 
проектированию нефтеперерабатывающих и химических предприятий инсти
туту «Гипрогрознефть» (г. Грозный), в течение 20 лет шла работа над проек
том, который неоднократно менялся, перерабатывал ся, приостанавливался.  
31 марта 1970 г. был утвержден проект на строи тельство Павлодарского НПЗ.

1 июня 1971 г. образована дирек ция строящегося Павлодарского НПЗ, 
которую воз главил В.И. Брендес. В 1978 г. он стал первым директором Пав
лодарского НПЗ. В 1973 г. построен первый объект завода – зда ние газо
спасательной службы. В феврале 1975 г. главным инженером завода был 
назначен А.Н. Белоусов. 

14 июня 1978 г. был получен первый павлодарский бен зин. 2 сентября 
1978 г. приказом Миннефтехимпрома СССР, строящийся Павлодарский 
НПЗ был принят в строй действующих предприятий страны. 18 сентября 
была перерабо тана миллионная тонна нефти.

В 19781989 гг. были построены и приняты в эксплуатацию объекты 
второй очереди: установки производства серы и битумов, комплекс по глу
бокой переработке мазута КТ1, установки замедленного коксования и про
калки нефтяного кокса.

В истории завода остались имена директоров, главных специалистов, 
начальников цехов, операто ров, машинистов, внесших большой вклад в 
строи тельство и становление завода. Среди них – Брендес В.И., Белоусов А.Н.,  
Житин В.Н., Михайлов А.С., Вольфсон С.А., Семайкин Ю.Н., Реснянс  
кий Ю.Г., Степанчев А.Н., Стусова Л.Н., Деева Н.А., Украинцев Н.Л., Танцы   
рев А.Н., Мостовых Т.Д., Сочнев М.И., Вайнбендер В.Р., Мощенко Г.Г., Ливен 
цев В.Т., Шу маков Г.Г., Дука А.И., Лысиков А.П., Карякин В.А., Демчук В.И., 
Дармиль Л.Г., Храпов В.В., Белов Г.В., Савченко И.И., Ваулин П.А., Ильин Н.Ф.,  
Арсентьев А.Г., Васильев В.П. и многие другие.

В октябре 2000 г. производственный комплекс завода передан ЗАО 
«Павлодарский нефтехимический завод». Завод стал нефтехимическим. 
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Был взят курс на мо дернизацию производства, расширение ассортимента 
конечной продукции, развитие нефтехимии.

Нефтехимический завод – единственное нефтеперерабатыва ющее 
предприятие в Казахстане по набору технологических установок, позволя
ющих получать высокооктановые компоненты неэтилированных бензинов 
(АИ80, АИ85, АИ91, АИ92, АИ93, АИ95, АИ96, АИ98), топливо для 
реактивных двигателей – ТС1, дизельное топливо (летнее, зимнее), мазуты 
топочные марок М40, М100, битумы нефтяныестроительный, дорож ный, 
кровельный, нефтяные коксы, газы углеводород ные сжиженные, серу тех
ническую комовую, печное топливо, сырье для технического углерода.

Предприятие имеет развитую товарносырьевую базу, обеспечивающую 
хранение и транспортировку всех видов продукции. Контроль за качеством 
выпуска емой продукции осуществляет Центральная заводская лаборатория 
(ОТКЦЗЛ), на базе которой создан Ис пытательный центр, аккредитован
ный в Государ ственной системе сертификации республики. Высок уровень 
автоматизации производства. Осуществляются меры по снижению техноген
ного воздействия от про изводственной деятельности на окружающую среду.

Проводится активная социальная политика, со зданы все необходи
мые условия для труда, быта и оз доровления работников. Завод обеспечен 
всеми необ ходимыми транспортными средствами, современные комфорта
бельные автобусы вовремя доставляют рабо чих на предприятие. Большое 
внимание уделяется воп росам охраны и безопасности труда, развита сеть 
об щественного питания. Широкий комплекс медицинс ких услуг пред
ставляен в здравпункте. Для оздоровле ния работающих на заводе, орга
низации их отдыха имеются санаторийпрофилакторий «Нефтехимик»  
и база отдыха на реке Иртыш. Выпускается заводская га зета «Нефтепере
работчик».

Завод вносит достойный вклад в развитие эконо мики Республики 
Казахстан и ее интеграцию в мировую эконо мику. Продукция завода удо
стоена многих престижных международных наград.

Литература:
Павлодарский нефтехимический завод (бывший нефтеперерабатыва

ющий) // Тереник М. Павлодар: ступени роста (17202000 гг.) / М. Тереник,  
Н. Чмых. – Павлодар, 2004. – С. 138144.

Павлодарский нефтехимический завод: 30 лет производственному 
комплексу / сост. Л.Н. Малютина; отв. ред. А.М. Имантаева. – Павлодар: 
ЭКО, 2008. – 228 с.

Павлодарский нефтехимический завод // Павлодарское Прииртышье: 
Энциклопедия. – Павлодар, 2003. – С. 465.
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* * *
Дементьев Г. «НПХЗ» набирает рабочий ритм // Звезда Прииртышья. – 

2001. – 22 сентября. – С. 2.
Горбунов С. С расчетом на экспорт: [о Павлодарском нефтехимическом 

заводе] // Казахстанская правда. – 2001. – 9 ноября. – С. 2.
Губенко А. Привыкание к хорошему: [о Павлод. нефтехим. заводе] // 

Новое поколение. – 2002. – 11 января. – С. 3.
Губенко А. Встреча поколений на Иртыше: [Павлодарскому нефтехи

мическому заводу – 25 лет] // Новое поколение. – 2003. – 4 июля. – С. 5.
Горбунов С. Человек масштаба государства: [о Павлод. нефтехим. 
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Павлодарский нефтехимический завод отметил 30летний юбилей // 

Новое время. – 2008. – 3 июля. – С. 6.
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Горбунов С. Востребованный кластер: [ПНХЗ начал выпуск бензина 
стандарта «Евро – 3»] // Казахстанская правда. – 2009. – 29 октября. – С. 1.

Ертысбаев Е. Перспективы развития: [на Павлодарском нефтехими
ческом заводе с участием К. Масимова прошло заседание Гос. комиссии 
по модернизации экономики в сфере нефтепереработки и инфраструктуры 
нефтегазового сектора] // Регион. kz. – 2009. – 19 ноября. – С. 5.

Горбунов С. Курс – на проектную мощность: [о Павлодарском нефте
химическом заводе] // Казахстанская правда. – 2010. – 20 февраля. – С. 5.

Розен М. ПНХЗ: завод и время // Звезда Прииртышья. – 2010. – 31 авгу
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химическом заводе] // Казахстанская правда. – 2010. – 4 сентября. – С. 2.

Макулбеков М. Модернизация «ПНХЗ» – с расчетом на будущее: 
[о новых технологиях и экологическому мониторингу на Павлодарском 
нефте химическом заводе] // Эколог. – 2011. – № 49. – С. 12.

Горбунов С. Семь раз отмерь…: [о коренной модернизации производ
ства ПНХЗ] // Казахстанская правда. – 2011. – 27 июля. – С. 1, 2.

Розен М. Техническое перевооружение в действии: [о модернизации 
Павлодарского нефтехимического завода] // Звезда Прииртышья. – 2011. –  
8 октября. – С. 3.
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ИЮНЬ   ПАВЛОДАРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
   40 лет (1973) со дня ввода в эксплуатацию

Павлодарский химический завод введен в эксплуатацию в июне 1973 г.  
До 1989 являлся предприятием оборонного комплекса СССР и входил  
в состав Всесоюзного обществава «Союзоргсинтез» Министерства хими
ческой промышленностисти СССР. В 1994 г. Постановлением Кабинета 
Министров КазССР принято решение о закрытии производства хлора 
ртутным спо собом. С августа 1994 г. завод преобразован в государствен
ное АО. В 1999 г. проведена реорганизация предприятия. Из состава  
АО «Химпром» выделено новое юридическое лицо ОАО «Пав лодарский 
химический завод», которое на чало производственную дея тельность  
с 26 апреля 1999 г. Производственные мощности включали основные про
изводства: хлор в жидкой мел кой таре, дезинфицирующие средства, анти
фризы и антиоб леденители, ИОМС, пластикаты поливинилхлоридные, 
при садки к маслам, флотореагенты, масла моторные. Успешно развивалось 
хлорощелочное производство.

С 9 января 2001 г. вышло Постановление Правительства РК № 20  
«О передаче госпакета акций ОАО «ПХЗ» и предприятие было пере дано  
в коммунальную соб ственность акима Павлодарс кой области. 

В 2002 г. было создано АО «Каустик» в качестве дочерней структуры 
разорившегося химзавода. В 2004 г. инвестор АО «ЦАТЭК» приобрел  
в собственность акции АО «Каустик» и разработал программу по созда
нию новых химических производств на базе бывшего ПХЗ. Первым шагом 
инвестора стало строительство базового хлорощелочного производства на 
основе экологически безопасного мембранного метода. Сегодня проектная 
мощность предприятия АО «Каустик» предполагает выпуск в год 30 тыс. 
тонн каустической соды, 26 тыс. тонн жидкого хлора, 46 тыс. тонн соляной 
кислоты и 6,6 тыс. тонн гипохлорита натрия. 

Бывший ПХЗ стал основой большой химии региона и Казахстана, сни
жает зависимость в импортной продукции, реализует продукцию на миро
вом рынке.

Литература:
Калинин Н. Презентация ОАО «Каустик»: [на базе Павлодар. химза

вода организовано хлорощелочное производство] // Звезда Прииртышья. –  
2002. – 29 августа. – С. 3.

Бабин Г. АО «Каустик»: новые перспективы: [на базе павлодарского 
АО «Каустик» будет возрождено производство хлора и каустика] // Звезда 
Прииртышья. – 2006. – 14 сентября. – С. 3.
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Васильченко Е. Новый проект «Каустика»: [на базе павлодарского  
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ская неделя. – 2006. – 13 сентября. – С. 4.
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ческого завода будет создано АО «Каустик»] // Казахстанская правда. – 
2007. – 7 июля. – С. 2.

Григорьева О. Всё обо всём: [к 70летию Павлодарской области] // 
Звезда Прииртышья. – 2008. – 28 февраля. – С. 4.

Ястржемский С. Возрождение химической отрасли: [история развития 
Павлодарского химического завода] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 8 сен
тября. – С. 6.

Легина П. Химики и алхимики: [химическая промышленность Павло
дарской области] // Городская неделя. – 2009. – 10 июня. – С. 5.

Розен М. Будущий лидер казахстанского химпрома: [о Павлодарском 
химическом заводе] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 13 июля. – С. 1.

Амабаев А. Содовое содержание: [об АО «Каустик»] // Эксперт Казах
стан. – 2010. – № 43. – С. 1415.

Долгих Т. Прорывной проект химической отрасли: [о Павлодарском 
химическом заводе] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 8 апреля. – С. 6.

Долгих Т. Экологическая безопасность нового химпроизводства:  
[о про изводственной деятельности АО «Каустик»] // Звезда Прииртышья. – 
2010. – 22 апреля. – С. 6.

Николаев В. Дешевле зарубежной: [об АО «Каустик»] // Звезда Приир
тышья. – 2010. – 7 сентября. – С. 1.

Горбунов С. С масштабной перспективой: [в Павлодаре не только воз
родился завод, но и стал основой нового кластера региона] // Казахстанская 
правда. – 2012. – 13 января. – С. 10.

10 ИЮЛЯ    ТЕМИРГАЛИЕВ КОКЕН ЕРТАЕВИЧ
    75 лет (1938) со дня рождения

Скульптор, член Союза художников Казахстана. Родился в селе Алек член Союза художников Казахстана. Родился в селе Алекодился в селе Алек
сеевка Ключевского района Алтайского края. С 1947 года жил в селе Шакат.  
С 1953 года работал там же в сельском хозяй стве. В 1975 году окончил художест
веннографический факуль тет Казахского педагогического института им. Абая. 
Учителя: скульпторы Н. Журавлев, В. Шредер. С 1991 г. Темиргалиев К.Е. –  
член Союза художников Республики Ка захстан.
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С 1970 г. творческие работы экспонирова лись на областных, респу
бликанских выставках в Павлодаре, Алматы. Произведения художника 
находятся в фонде Министерства культуры Казахстана. На симпозиуме 
скульпторов по керамике в Латвии (Дзинтари, 1982 г.) проявил себя в малой 
пластике обобщён ного философского характера. В 1988 году принимал 
участие во Всесоюзном симпозиуме скульпторов в УстьКаменогорске, где 
была создана скульптура из гранита «Бизон». Художником создан баре
льеф Абая для средней школы № 10 в г. Павлодаре, барельеф Курмангазы 
для фойе детской музыкальной школы № 1, бюст Д.П. Багаева для мемо
риального музея. В зале центральной детской библиотеки им. А. Гайдара 
установлен бюст писателя. Много работ художника находятся в разных 
уголках Павлодарской обла сти. Среди них заслуживает особого внимания 
мемориал памяти погибших воиновземляков в с. Жосалы Баянаульского 
района, бюст К. Камзина в с. Жолкудук, бюст МашхурЖусупа Копеева 
в музее МашхурЖусупа Копеева в с. Жанажол Баянаульского района. 
Художника привлекают страницы истории, образы ярких представителей 
родного народа. Особое место занимает работа над женскими образами. 
Скульптура «Вечное ожидание» посвя щается всем матерям, чьи сыновья не 
вернулись с войны. В ней скульптор избегает детализации, подчеркивает 
плавное перетекание объемов. Строгий ритм силуэта, свет, струящийся по 
по верхности, усиливают эпическую выразительность скульптуры.

Работы Кокена Темиргалиева говорят о зрелости художни ка, которая 
достигается годами упорного, вдохновен ного труда. Его портреты убедительно 
показывают внутренний мир конкретного человека. В них соединяется инди
видуальное и ти пическое, что очень органично для жанра портрета. 

Скульптурные работы: «Горизонт» (1977 г.), «Источник мудрости» из 
пяти форм (1982 г.), «АннаЖерАна» (1986 г.), «Раздумье» (1976 г.).

Литература:
Көкен Темірғалиев // Павлодардың суретшілері = Художники Павло

дара. – Павлодар, 2003. – С. 110111.
Темиргалиев Кокен Ергаевич // Павлодарское Прииртышье. Энцикло

педия. – Алматы, 2003. – С. 570571.
Темиргалиев Кокен Ергаевич // Кто есть кто в Павлодарской области. 

2006. Кн. 1. – Павлодар, 2006. – С. 507.
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12 ИЮЛЯ    НУРКИН КАБДЕШ ТЕМИРБАЕВИЧ
    90 лет (1923) со дня рождения

Государственный и общественный деятель, участник войны, персо
нальный пенсионер союзного значения. Родился в Лебяжинском районе 
Павлодарской области. В 1941 году К. Нуркин окончил Павлодарский педа
гогический техникум и начал учительскую карьеру. На этом поприще он 
проявил не заурядные организаторские способности, что послужи ло осно
ванием для назначения его инспектором Лебяжинского районного отдела 
народного образования. В апреле 1942 года Кабдеш Нуркин был призван  
в ряды Советской Армии, воевал в составе войск Донского, ЮгоЗападного, 
Степного, Второго Украинского, Западно го и Второго Белорусского фрон
тов. Закончил Алматинское военнопехотное училище. С мая 1943 по март 
1945 года он – командир стрелковой роты в звании старшего лейтенан та.

К.Т. Нуркин участвовал в боях за освобождение Ста линграда, Харь
кова, Могилева, с однополчанами прошел Украину, Белоруссию, Польшу, 
Померанию. В Померании в 1945 году стрелковая рота под командова
нием старшего лейтенанта Нуркина вывела из строя несколько танков, 
са моходных машин, бронетранспортеров и много живой силы врага. Сам 
он был тяжело ранен и День Победы встретил в Тамбовском госпитале.

После демобилизации закончил Высшую партий ную школу при 
ЦК КПСС и более 40 лет работал партийносоветским руководителем –  
в областном, городском и районном комитетах партии, секретарем Павло
дарского об лисполкома. С 19461951 гг. инструктор Павлодарского обкома 
партии, заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии. 1954
1957 гг. – в аппарате обкома партии, затем 2й секретарь Куйбышевского 
(ныне Актогайского) райкома партии, 19601986 гг. – секретарь исполкома 
Павлодарского областного Совета народных депутатов. Избирался депута
том областного Совета народных депу татов.

Среди наград К.Т. Нуркина – ордена Александра Не вского и Отече
ственной войны 1 степени, два ордена Крас ной Звезды и два – «Знака 
Почета», пять грамот Президи ума Верховного Совета Казахской ССР более 
15 медалей и других знаков отличия.

Литература:
Нуркин К.Т. В огне Сталинграда: [воспоминания] // Наш край. – 2003. –  

9 января. – С. 1.
Нуркин К. Он был творцом: [о Герое Соц. Труда, председателе кол

хоза «30 лет Казахской ССР» Я.Г. Геринге] // Звезда Прииртышья. – 2003. –  
9 января. – С. 8.
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Нуркин К. Памяти полководца: [на территории святого Благовещен
ского собора установлен бюст Александра Невского – великого полководца 
Руси] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 27 декабря. – С. 8.

Нуркин К. Дело и имя его незабвенны: [о Кабылбеке Алине] // Пульс 
села. – 2007. – 2 июня. – С. 2.

Нуркин К. Он был эпохальной личностью: [памяти председателя кол
хоза 30 лет Казахской ССР Якова Германовича Геринга] // Звезда Приирты
шья. – 2007. – 27 февраля. – С. 5.

Нуркин К. Память о нем – в наших сердцах: [к 80летию Я.К. Геринга] 
// Звезда Прииртышья. – 2012. – 28 февраля. – С. 4.

* * *
Нуркин Кабдеш Темирбаевич // Почетные граждане – гордость Павло

дара. – Павлодар, 2010. – С. 6869.
Нуркин Кабдеш Темирбаевич // Павлодарское Прииртышье: Энцикло

педия. – Павлодар, 2003. – С. 436.
Нуркин Кабдеш Темирбаевич // Кто есть кто в Павлодарской области. 

Кн. 1. – Павлодар, 2006. – С. 381.

* * *
Тодорова Н. Особый орден: [о ветеране войны, общественном деятеле 

Павлодарской области К.Т. Нуркине] // Казахстанская правда. – 2004. –  
8 декабря. – С. 8.

Розен М. Победы Кабдена Нуркина // Звезда Прииртышья. – 2005. –  
6 октября. – С. 8.

Сейталина А. Честно служил отечеству: (85 лет ветерану Великой 
Отечественной войны Кабдешу Нуркину) // Звезда Прииртышья. – 2008. –  
12 июля. – С. 5.

О присвоении звания «Почетный гражданин Павлодарской области» 
Нуркину Кубдушу Темирбаевичу // Звезда Прииртышья. – 2009. – 15 дека
бря. – С. 3.

22 ИЮЛЯ    ЛАГУТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
    100 лет (1913) со дня рождения

Краевед, фотограф, художник, участник Великой Отечественной 
войны. Родился в селе АлександровГай Саратовской области. Рисовать 
любил с детства. И.В. Лагутин приехал в Павлодарскую область (тогда уезд) 
в 1922 г. С 1926 по 1929 гг. учился в Павлодаре у известного русского худож
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ника В.П. Ба турина. В 19301935 гг. – студент рабфака и сельскохозяйствен
ного института. В 1935 г. начал трудовую деятельность учите лем в Песчан
ской СШ. 19361939 гг. – работал в Смоленской области. С 1939 г. – в армии. 
Принял участие в советскофинс ких событиях, воевал на Ленинградском и 
Карельском фронтах в 19411942 гг. 19451958 гг. – художникоформитель 
Павлодарс кого областного историкокраеведческого музея. 19581966 гг. – 
его директор.

После Победы в 1945 году вернулся в Павлодар и сразу пришел в кра
еведческий музей. Здесь он познакомился с основателем област ного крае
ведческого музея, человекомлегендой нашего края – Д.П. Багаевым, энту
зиазм которого был понастоящему заразительным. После смерти Багаева 
подхватил «знамя», стал вторым директором областного краеведческого 
музея. В общей сложности он отдал ему более 20 лет жизни.

Павлодарский краевед Э.Д. Соколкин в одной из своих статей вспо
минал: «благодаря Ивану Ва сильевичу здесь значительно пополнилась 
коллекция, посвященная казахской этно графии, появились ювелирные 
украше ния, обувь, одежда, юрта. Именно он сделал для музея две фигу ры – 
девушкиневесты и пожилой казашки, работающей мельничным жерновом. 
Когда появилась вторая из фигур, Дмитрий Багаев с улыбкой воскликнул: 
«Наконецто у му зея появилась хозяйка!». 

Иван Лагутин – один из основателей областного художественного  
музея – по его инициативе в областном краеведческом музее от крылся  
художественный отдел, который вырос до само стоятельного музея. Благо
даря его усердию и трудолюбию создавались оригинальные экспозиции в 
областном историкокраеведческом музее им. Потанина, где он работал 
под началом Дмитрия Багаева. Учеба, война, работа в школе – все в его 
жизни было посвящено искусству и просвещению.

В фондах музея сегодня имеется более 80 его работ. Каждая из них 
обязательно привлекает внимание посети телей, но особенный интерес 
неизменно вызывает цикл карандашных рисунков времен Великой Отече
ственной войны. Другой большой пласт его творчества – пейзажи Баянаула. 
Посетители с большим удовольствием оставляли записи в Книге откликов 
и пожеланий.

В 2009 году Лагутин И.В. был награжден высокой государственной 
наградой – орденом «Парасат».

Автор ряда картин: «Баянаульский пейзаж», «Иртыш – река трудовая», 
«Ми коян в Павлодаре» и др. Один из соавторов путеводителя по Павлодар
скому Прииртышью (1964 г.). Первая персональная выставка в областном 
художественном музее прошла в 2001 г.
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время. – 2001. – 16 мая. – С. 7.

Карандашова Т. Торжественно и чудно: [90 лет – И.В. Лагутину] // 
Новая газета. – 2003. – 24 июля. – С. 2.

Британова С. «Повивальная бабка»: [о И. Лагутине] // Экспресс К. – 
2003. – 12 апреля. – С. 5.

Соколкин Эрнест. Музейное дело в Павлодаре: [о Музее Багаева] / 
Эрнест Соколкин // Новое время. – 2003. – 20 августа. – С. 6.

Соколкин Э. Музейное дело в Павлодаре: [о Лагутине И.В. – последо
вателе Багаева Д.П.] // Новое время. – 2003. – 1 октября. – С. 4.

Лямзина Людмила. Они сражались за Родину и несли культуру в массы 
/ Людмила Лямзина, Михаил Гапон // Наш край. – 2007. – 3 мая. – С. 1, 2.

Карандашова Т. И всетаки художнику дано «Рассказать жизнь»:  
[о старейшем павлодарском художнике, краеведе, фотографе И. Лагутине] 
// Новое время. – 2009. – 23 июля. – С. 4.

Касенова А. Старейшему художнику – высокая награда: [орденом 
«Парасат» награжден И. Лагутин] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 31 дека
бря. – С. 3.

Вспоминая Б.Б. Сейсенбекова: [воспоминания старейшего художника 
Павлодарской области И.В. Лагутина] // Звезда Прииртышья. – 2009. –  
10 сентября. – С. 6.

Газизов А. Иван Васильевич не меняет профессию: [о выставке И. Ла 
гутина] // ИзвестияКазахстан. – 2009.– 16 июля. – С. 8.

Голышкин В. Патриарх павлодарской живописи: [о художнике, крае
веде, фотографе И. Лагутине] // Юридическая газета. – 2009. – 17 июля. – С. 8.
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Григорьева О. Орден «Парасат» художнику Лагутину // Звезда При
иртышья. – 2009. – 15 декабря. – С. 6.

Григорьева О. Человек – эпоха: [о художнике И.В. Лагутине] // Звезда 
Прииртышья. – 2009. – 16 июля. – С. 4.

Гуторова Т. Хранить вечно: [о И. Лагутине] // Городская неделя. – 2009. –  
29 июля. – С. 11.

О награждении государственными наградами РК: [о награждении по 
Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 12 декабря. – С. 1, 2.

Служитель искусства: [о персональной выставке художника И.В. Лагу
тина] // Регион. kz. – 2009. – 17 июля. – С. 7.

Чистякова С. Неординарное событие: [96 лет – И. Лагутину] // Версия. –  
2009. – 13 июля. – С. 4.

Захаренко А.Л. Ветераныфронтовики в послевоенной жизни Павло
дарской области: [к 65летию Великой Победы] // Новое время. – 2010. –  
29 апреля. – С. 6.

Егорова Г. Художниклегенда: [павлодарскому художнику И.В. Лагу
тину исполнилось 99 лет] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 26 июля. – С. 8.

Связной: [22 июля известному павлодарскому художнику Ивану Лагу
тину исполнилось 99 лет] // Версия. – 2012. – 30 июля. – С. 4.

Семенова Анна. 99 лет не возраст: [павлодарскому художнику И.В. Ла 
гутину – 99 лет] / Анна Семенова // Городская неделя. – 2012. – 25 июля. –  
С. 6, 8.

19 АВГУСТА             ЖЫЛАНБАЕВ МАРАТ ТУЛЕГЕНОВИЧ
              50 лет (1963) со дня рождения

Марафонец, мастер спорта международного класса по супермара
фону, Почетный граж данин г. Екибастуз, художникоформитель. Родился 
в Каркаралинском районе Кара гандинской области. Окончил КарагандинКара гандинской области. Окончил Карагандин
ское ПТУ (1982 г.) и Карагандин ский физкультурный техни кум (1986 г.).  
В 19911994 гг. вносился в Книгу рекордов Гиннеса (1997 г.). Служил  
в ар мии (198385 гг.). 

С 1986 – в Экибастузе. Работал в тресте «Экибастузжилпромстрой». 
Организовал клуб любителей бега «Ма рафон» (1987 г.). 

С 1991 года – профессиональный спортсмен Республики Казахстан.  
С 1990 года при нимает участие в мара фонских состязаниях в странах СНГ, 
Европе и США. Совершил восхождение на вершины Эльб рус (Европа) и 
Уитни (США). Установил 6 миро вых рекордов в 199094 гг. в марафонских 
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пробегах через пустыни Каракумы (Ср. Азия), Сахару (Афри ка), Невада 
(США), Боль шая Виктория (Австралия). 

Стал первым и един ственным человеком в мире, пробежавшим  
в XX веке за 2024 дня свыше 5 тыс. км.

Избирался депутатом Екибастузского городского маслихата второго 
(1999 г.) и третьего (2003 г.) созывов.

В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.

Литература:
Жыланбаев Марат Тулегенович // Павлодарское Прииртышье: Краткая 

энциклопедия. – Павлодар, 2003. – С. 280.
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О Жыланбаеве Марате Тулегеновиче // Угольный Экибастуз. – 2001. – 

9 августа. – С. 6.
Васильев М. Супермарафоны Марата: [о супермарафонце из Экиба

стуза М. Жыланбаеве] // Новая газета. – 2002. – 14 августа. – С. 5.
Утеубаев М. Посвящается супермарафонцу: [об открытии выставки, 

посвященной М. Жыланбаеву] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 10 марта. – 
С. 14.

Шайкенова Г. «Человек, бегущий по планете»: [в городском музее 
состоялось открытие экспозиции, посвященной нашему легендарному зем
ляку М. Жыланбаеву] // Экибастузское обозрение. – 2011. – 24 февраля. – С. 5.

28 АВГУСТА   ИДРИСОВ КАБДЫКАРИМ
    85 лет (19281978) со дня рождения

Поэт, переводчик. Родился в Актогайском районе. Детство пришлось 
на военные годы. Как и все сверстники, очень рано начал трудовую жизнь. 
В годы войны работал учетчиком в колхозе, весовщиком, секретарем ауль
ного совета. После окончания средней школы поступил в Павлодарское 
педагогическое училище. С 1948 по 1952 гг. работал инструктором Пав
лодарского облисполкома. В 1952 году поступил в КазПИ. По рекомен
дации Х. Бекхожина Идрисов в 1947 г. публикует свое первое большое 
стихотворение в областной газете. В 19521957 гг. работал заведующим 
отдела газеты «Қазақстан пионері»; 19571961 гг. – старшим редактором 
издательства «Жазушы»; 19611965 гг. – ответственным секретарем газеты 
«Қазақ әдебиеті»; 19651972 гг. – секретарем Союза писателей Казахстана; 
19721975 гг. – директором издательства «Жалын». Первый сборник стихов 
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«Цветы жизни» вышел в 1955 году. Много писал для детей. Им напи
саны:  «Жмурки» (1962), «Пусть всегда будет солнце!» (1965), «Вперед, 
малыш!» (1980). В поэтических сборниках «Волны Иртыша» (1959), «Сол
нечные дни» (1969), «Дай руку, друг» (1973), «Здравствуй, Аравия!» (1975), 
«Путидороги» (1977), «Я расту» (1976) и др. Воспеты патриотизм, героизм  
и мужество людей, дружба, любовь. Многие стихи Идрисова переложены 
на музыку. Его книги вышли на русском языке, произведения печатались  
в братских республиках и за рубежом. Итогом его творческой команди
ровки в Египет, Сирию, Ливан стала книга стихов «Привет тебе, Арабстан».

К. Идрисов перевел на казахский язык ряд произведений русской лите
ратуры. Это книга стихов «Свет над Волгой» М. Луконина, роман «Тронка» 
О. Гончара, драмы «Звезда Вьетнама» И.Г. Куприянова и «Священные жен
щины» Ф.Г. Лорки, ряд стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Т.Г. Шевченко и др. За перевод пьесы И. Куприянова Кабдыкарим Идрисов 
был награжден Советским комитетом солидарности стран Азии и Африки 
Почетной грамотой за создание правдивого спектакля о жизни и борьбе 
вьетнамского народа.

Широко известны его эпические поэмы «В огненные годы», «Дуб», 
«Тропа отца», посвященные суровым годам Великой Отечественной войны.

Поэт Кабдыкарим Идрисов плодотворно сочетал свою творческую дея
тельность с общественной работой, обладал отличными организаторскими 
способностями, объективно оценивал работу соратников, благожелательно 
относился к начинающим поэтам, умел объединять вокруг себя талантли
вых людей. Идрисов не раз избирался членом АлмаАтинского обкома Ком
партии Казахстана, депутатом АлмаАтинского городского Совета народ
ных депутатов. В 1992 году в Актогайском районе было присвоено имя К. 
Идрисова Ауельбекской средней школе.

Умер в АлмаАте в 1978 г.

Литература:
Дай руку, друг: Стихи и поэма / Авториз. пер. с каз. Г. Серебрякова. – 

АлмаАта: Жазушы, 1973. – 78 с.
Добрые сердца: Стихи: / Авториз. пер с каз.; К. Идрисов; худож. Д.Б. Ша  

милис. – М.: Сов. писатель, 1977. – 144 с.
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Трепет души: Стихи и поэма / Авториз. пер. с каз. А. Корнеева. – Алма

Ата: Жазушы, 1967. – 123 с.
Я расту: Стихотворения и поэмы; пер. с каз. В. Савельев; худож.  

Н. Иванов. – АлмаАта: Жалын, 1976. – 131 с.
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В Павлодаре. Песня поэта. Благодарность: Стихи // Звезда Приирты

шья. – 1978. – 22 сентября.
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№ 8. – С. 7073.
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Мое будущее. Край родной: Стихи // Звезда Прииртышья. – 1972. –  

30 декабря.
Руки. Лицо: Стихи // Звезда Прииртышья. – 1969. – 2 августа.
Стихи // Простор. – 1977. – № 4. – С. 49.
Честь поэта. Птица поэзии. Что я думаю. Язык: Стихи / пер. с каз.  

Г. Серебрякова // Простор. – 1972. – № 11. – С. 5859.
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Идрисов Кабдыкарим // Казахская ССР. Краткая энциклопедия. В 4 т. – 

АлмаАта, 1989. – Т. 3. – С. 259260.
Идрисов Кабдыкарим // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – 

Павлодар, 2003. – С. 292.
Идрисов Кабдыкарим // Литература Казахстана: Энциклопедический 

справочник. – Алматы, 2010 . – С. 216.
Ленинская тема в поэзии К. Идрисова // Каратаев М. От домбры до 

книги. Статьи. – М., 1969. – С. 1718, 37.

* * *
Кудышев О. У нас в гостях: [о пребывании К. Идрисова в Павлодар

ской области] // Звезда Прииртышья. – 1969. – 2 августа.
Каирбеков Б. Авторизованный – эпитет ответственный: [о переводах 

К. Идрисова] // Простор. – 1975. – № 4. – С. 104106.
Адибаев Х. «День наступивший и завтрашний день»: (К 50 летию  

К. Идрисова) // Простор. – 1978. – № 8. – С. 118120.
Адибаев Х. Когда пылают тюльпаны (К. Идрисову – 50 лет) // Звезда 

Прииртышья. – 1978. – 26 августа.
Сеитов С. Путь поэта // Казахстанская правда. – 1988. – 26 августа.
Смагулов Е. Оставивший неизгладимый след: [о Кабдыкариме Идри

сове] // Пульс села. – 1993. – 6 января. – С. 2.
Жилкибекова А. Строки, идущие от сердца (К. Идрисову – 70 лет) // 

Звезда Прииртышья. – 1998. – 20 августа. – С. 16.
Корешкова Т. Радость и горе стихами открывал: [75 лет – К. Идрисову] 

// Звезда Прииртышья. – 2003. – 2 сентября. – С. 6.
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Куралбеков Т. Кабдыкарим Идрисов – наш земляк // Пульс села. –  
2005. – 10 декабря. – С. 2.

Крицкая О. Незамутненное сердце поэта: [о Кабдыкариме Идрисове – 
поэте, переводчике Павлодарской области] // Регион. kz. – 2009. – 12 июня. –  
С. 7.

15 СЕНТЯБРЯ   ИСИНАЛИЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
    85 лет (19281999) со дня рождения

Государственный и общественный деятель, юрист, публицист, дипло
мат, кандидат философских наук, доцент, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол 1го класса. Родился в с. Питерка Саратовской области Российской 
Федерации. 

Его отрочество и юность совпали с Великой Отечественной войной, 
ему рано пришлось приобщиться к труду, зарабатывая для семьи, сочетая 
труд с учебой. Трудовую деятельность начал в 1943 г. пастухом колхоза. 
После войны экстерном сдал экзамены за среднюю школу и с отличием 
окончил Саратовскую юридическую школу (1951 г.). Его организаторские 
способности, трудолюбие и желание приобщиться к общественной работе 
были замечены: в 22 года он рекомендован вторым, а затем и первым секре
тарем райкома комсомола, избирался и членом бюро райкома партии.

В 1954 г., когда в стране началась кампания по освоению целинных 
и залежных земель, выпускника Центральной комсомоль ской школы при 
ЦК ВЛКСМ Исиналиева направили на укрепление комсомольской органи
зации Казахстана. После кратковременной работы в аппарате ЦК ЛКСМ, 
он трудился в Павлодарской области сначала вторым, а затем и первым 
секретарем обкома комсомола, а в конце 50х гг. избирается секретарем ЦК 
ЛКСМ республики, проявляя себя, как талантливый молодежный лидер. 

В свободное время он увлеченно изучал казахскую историю, литера
туру, язык и добивался разительных успехов. 

В 19611964 гг. учится в аспирантуре АОН при ЦК КПСС и завершает 
ее с защитой кандидатской диссертации по философии. Затем Михаил Ива
нович выдвигается вторым секретарем Алматинского горкома партии по 
идеологии. Началась его работа в сфере управления культурными процес
сами в столице, где были сосредоточены основные силы творческой интел
лигенции Казахстана.

В 1969 г. решением Политбюро ЦК КПСС в ЦК КП Казахстана был 
образован отдел культуры. Заведующим нового отдела стал М.И. Исина
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лиев. Создание такого отдела в структурах ЦК союзных республик, а затем 
и столичных обкомов знаменовало собой перестройку руководства литера
турой и искусством: стиль и методы партработы в данной области должны 
были стать отныне не столь жесткими, как прежде, а более утонченными 
и гибкими.

В июле 1981 г. Исиналиев М.И. был освобожден от работы в ЦК в связи  
с назначением на высшую должность в МИДе КазССР. До 1989 г. – министр 
иностранных дел КазССР. 19901992 гг. – сопредседатель Граж данского 
движения Казахстана «Азат». С 19921999 гг. – посол по особым поруче
ниям МИД РК. Был депутатом Верховного Совета КазССР 711го созывов. 

Награжден орденами Трудового Крас ного Знамени дважды, Дружбы 
народов, «Знак Почета» дважды, медалями. 

Его именем в г. Павлодаре названа улица (бывшая 40 лет ВЛКСМ, 
2002).

Автор книг: «Коммунизм возводить моло дым» (1961 г.), «За силь
ных духом» (1965 г.), «Небоскреб на ИстРивер» (1987 г.), «Размышле ния 
вслух» (1995 г.), «Записки дипломата» (1998 г.), «На грани… эпох» (1998 г.), 
«Штрихи к портре там» (1999 г.).

Скончался 19 августа 1999 г. в Алматы.

Литература:
Исиналиев М. Небоскреб на ИстРивер. – АлмаАта: Казахстан, 1987. –  

104 с.
Исиналиев Михаил Иванович. Записки дипломата. – Алматы: Атамұра, 

1998. – 212 с. 
Исиналиев Михаил. На грани… эпох. – Алматы: Ғылым, 1998. – 320 с.

* * *
Исиналиев Михаил Иванович // Павлодарское Прииртышье: Энцикло

педия. – Алматы, 2003. – С. 298299.
Исиналиев Михаил Иванович // Кто есть кто в Казахстане: Биографи

ческая энциклопедия. – Алматы, 2006. – С. 335.

* * *
Жаныбеков Ш. Дорогой моему сердцу человек: [о М.И. Исиналиеве] // 

Мысль. – 2001. – № 5. – С. 7476.
Аманбаев А. Михаил Исиналиев как деятель культуры // Евразийское 

сообщество. – 2004. – № 3 – С. 188195.
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1 ОКТЯБРЯ   БАТУРИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
    150 лет (18631938) со дня рождения 

Живописец, пейзажист. Родился в с. Становое Жердевской воло
сти Тульской губернии (ныне Тульской области Российской Федерации). 
Учился в МУЖВЗ (18821888). Учителя: И.М. Прянишников, В.Е. Маков
ский, В.Д. Поленов. Этюд «Рубка леса» был приобретен П.М. Третьяковым.

В Павлодаре жил с 1919 по 1929 годы. Преподавал черчение и рисова
ние в школе II ступени и в школе водного транспорта в Павлодаре (1920
1928 гг.). Создавал декорации для театра, для клуба Водников, путешество
вал со школьниками по реке Иртыш до города УстьКаменогорска и озера 
Зайсан, писал этюды (1923 г.). Принял участие в выставках 1923 (Москва), 
1925 (Иркутск). Сделал эскиз пъе дестала памятника Ленину в городе 
Пав лодаре (1928 г.), по его эскизу поставлена деревянная арка в Затоне  
(1924 г); организована детская студия. В Павлодаре открылась первая худо
жественнофотографическая выставка (1931 г.), где, с работами местных 
художников были представлены произведения В.П. Батурина. В фондах 
павлодарского художественного музея находятся шесть живописных работ 
В.П. Батурина: «Лес» (1929 г.), «Гроза» (1930 г.), «Охотник с собакой»  
(1927 г.), «Крымский пейзаж» (1928 г.), «Охотник на лугах» (1928 г.), «Цвет
ник в Ясной Поляне» (1929 г.).

Его именем названа улица в городе Павлодаре.
Умер 14 октября 1938 г. в городе Самаре.

Литература:
Батурин Виктор Павлович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе

дия. – Павлодар, 2003. – С. 166.

* * *
Григорьева О. Вы – история, не поколение…: очерки и эссе. – Павло

дар: ЭКО, 2002. – 160 с.

* * *
Приймак Д. Затонский художник // Звезда Прииртышья. – 1981. –  

6 января.
Хижняк Г. Он жил в Павлодаре // Звезда Прииртышья. – 1986. –  

25 марта.
Бекендорова В. Незабытые полотна: [о выставке произведений  

В.П. Батурина в обл. музее изобраз. искусства] // Звезда Прииртышья. – 
1988. – 1 ноября.
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Григорьева О. Батурин на фоне павлодарского пейзажа // Звезда При
иртышья. – 1998. – 27 января, 29 января, 31 января.

Пашко О. Памяти Батурина: [о выставке, в обл. худож. музее к 135ле
тию со дня рождения художника] // Звезда Прииртышья. – 1998. – 22 сен
тября. – С. 3.

Дубовая Е. Щедрость разностороннего таланта: [о русском худож  
нике В.П. Батурине, жившем в Павлодаре с 1919 по 1929 г.] // Нива. – 2002. –  
№ 2. – С. 170172.

4 ОКТЯБРЯ          КАНАПЬЯНОВ МУСАХАН КАНАПЬЯНОВИЧ
              95 лет (19181962) со дня рождения

Известный казахстанский педагог, заслуженный работник народного 
просвещения КазССР, просветитель, журналист. Родился в Иртышском 
районе Павлодарской области. В четыре года отец обучил Мусахана гра
моте. В начале 30х годов отца арестовали, мальчик попал в детский дом  
в г. Омске. Окончил медицинское училище. 

Педагогическую деятельность Мусахан Канапьянов начал в 1936 году, 
в 18 лет, в Черлакском районе Омской области. Сын известного в Павлодаре 
Канапиякажи, который в одно время с поэтом Шакаримом Кудайберди
евым совершил хадж – паломничество в Мекку, а затем в начале тридца
тых погибшего в павлодарской тюрьме, потомок в пятом колене султана 
Султанбета, брата и единомышленника великого Аблайхана, Мусахан 
Канапьянов вынужден был скрывать своё происхождение. Знания, полу
ченные в детстве от отца, философское видение мира, взгляд на вещи и 
события вне временного фактора, он щедро передавал подрастающему 
поколению. Писатель Э. Джилкибаев вспоминал: «Он пришёл в школу  
в трудные годы, в стране царили разруха, нищета, с нехваткой учебников, 
письменных принадлежностей, с убогими, жалкими школьными зданиями,  
с откровенной бедностью учеников. Началась Великая Отечественная…  
На фронт педагога не взяли, предложили заниматься своим делом. Его уси
лиями был создан педагогический коллектив, школа, выпускники которой 
заканчивали университеты и институты в Москве, Ленинграде, АлмаАте 
и других крупных городах страны».

Работал в педучилище в городе Петропавловске. Будучи высоко обра
зованным, владел несколькими языками – говорил понемецки, знал латынь, 
свободно говорил и читал на казахском, русском и арабском языках. Чув
ствуя в себе призвание к истории, поступает в Свердловский университет,  
затем учится на историческом факультете Омского педагогического инсти
тута, который с отличием заканчивает в 1941 г. После окончания инсти
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тута Мусахан Канапьянов был направлен директором школы в село Каз
городок. Среди его учеников: будущие государственные деятели, ученые, 
акыныписатели: А. Муканова, К. Балахметов, Е. Ауельбеков, Т. Мах  
метов, Т. Сулейменов, Ш. Уалиханов, К. Салыков, У. Нурсеитов. 

В 1948 г. Мусахана Канапьяновича как перспективного организатора 
педагогической работы, назначили заведующим Кокчетауским отделом 
народного образования. С 1958 года директор средней школы № 15 в Пав
лодаре.

За заслуги в организации школьного образования в целинных совхо
зах Мусахан Канапьянович был награжден орденом «Знак Почета», удо
стоен звания «Отличник просвещения КазССР». 

Умер 19 декабря 1962 г. в Павлодаре.

Литература:
Статьи и выступления М.К. Канапьянова // Тағылым: Мұсахан Қана

пияұлының ұстаздық ғумыры. = Уроки: Педагогическая деятельность 
Мусахана Канапьянова / Сост.: С. Актаев, Б. Канапьянов. – Алматы, 2000. –  
С. 256350.

* * *
Канапьянов Мусахан // Павлодарское Прииртышье. – Павлодар, 2003. –  

С. 315.

* * *
Джилкибаев Э. Наставник. Книга о Мусахане Канапьянове // Казах

станская правда. – 1998. – 18 сентября. – С. 7.
Максимов В. Гордость памяти: [о жизни и творчестве Б. Канапьянова; 

об отце поэта] // Нива. – 2011. – № 10. – С. 125140.
Окольничья Т. След на земле и след в сердцах. Слово о Мусахане Кана

пьянове: [об известном казахстанском педагоге, просветителе, журналисте, 
уроженце Павлодарской области М. Канапьянове] // Звезда Прииртышья. –  
2008. – 25 ноября. – С. 5.

15 ОКТЯБРЯ         АДИЛЬШИНОВ КАЛКЕН ШАКЕНОВИЧ
          100 лет (19131980) со дня рождения 

Актер, заслуженный артист Казахской ССР, артист Казахского театра 
драмы им. Ауэзова, участник Великой Отечественной войны. Родился  
в Баянаульском районе Павлодарской области. Окончил студию этого 
театра под руководством режиссера М.Г. Насонова (1935). Будучи студий
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цем, участвовал в спектаклях театpa. Дебютировал в роли ста рика Ахана 
в спектакле «ЕнликКебек» М.О. Ауэзова. В числе лучших ролей – Науан 
хазрет, Жантык («Трагедия поэта» и «Козы Корпеш – Баян сулу» Г.М. Мус
репова), Михайлов, Кобей («Абай» и «ЕнликКебек» Ауэзова), Семенов
ТянШанский («Чокан Валиханов» С. Муканова), Жиренше («Абай» Ауэ
зова и Л.С. Соболева), Айдар («Накануне свадьбы» А. Тажибаева), Скапен 
(«Проделки Скапена» Ж.Б. Мольера), Бакин («Та ланты и поклонники»  
А.Н. Островского) и др. С 1956 Калкен Шакенович начал сниматься  
в кинофиль мах, среди них «Меня зовут Кожа» (1963) и др. 

Игра Адильшинова, острохарактерного актера, отлича лась стремле
нием к раскрытию социального и психологического содержания образа. 
Особенно с обличительной остротой играл роли от рицательных героев. 
Участник декады казахской литературы и искусства в Москве (1958). 

Награжден Орденом Красной Звезды и «Знаком Почета», медалями.
Умер 23 мая 1980 года в г. Алматы.

Литература:
Адильшинов Калкен Шакенович // Павлодарское Прииртышье: Энци

клопедия. – Павлодар, 2003. – С. 96.

* * *
Перелом в работе театра (1932 – 1935) // Львов Н.И. Казахский Акаде

мический театр драмы. – АлмаАта, 1957. – С. 75104.

17 ОКТЯБРЯ        САБИТОВ МУРАТ САБИТОВИЧ
         75 лет (1938) со дня рождения

Доктор философских наук, профессор, академик, член Академии соци
альных наук, лауреат Государственной премии по науке и технике. Родился 
в совхозе им. Жамбыла Лебяжинского района Павлодарской области. Окон
чил КазГУ им. С.М. Кирова в 1961 году по специальности учитель физики. 

В 19551956 гг. работал учителем физики и немецкого языка в сред
ней школе. В 19611992 гг. – младший научный сотрудник, аспирант, 
старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, 
ведущий научный сотрудник Института философии и права АН КазССР,  
в 19921994 гг. – главный научный сотрудник, и.о. зав. отделом диалек
тики и теории познания Института философии НАН РК, в 19941996 гг. –  
зам. академикасекретаря Отделения общественных наук НАН РК,  
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с 1996 г. – заведующий кафедрой философии, истории и права Казахской 
государственной архитектурностроительной академии. Имеет более  
60 пуб ликаций, в т.ч. 10 монографий. 

Наиболее крупные публикации: «Диалектика необходимости и слу
чайности в квантовой механике» (1974), «Формирование и развитие кванто
вой механики. Логикогносеологический анализ» (1984), «Диалектическая 
логика» в 4х книгах (19871987) – соавтор и член редколлегии. Лауреат 
Государственной премии РК по науке и технике за 1984 г.

С декабря 2001 года – заведующий кафедрой философии КазНПУ  
им. Абая.

Литература:
Сабитов М.С. Формирование и развитие квантовой механики: логико

гноселогический анализ. – АлмаАта, 1984.
Сабитов М.С. Диалектическая логика категории сферы сущности и 

целостности. – АлмаАта, 1987. – (в соавторстве).
Сабитов М.С. Логикогносеологический анализ науки. – АлмаАта, 

1990.

* * *
Сабитов Мурат Сабитович // Кто есть кто в Казахстанской науке: Спра

вочник. – Алматы,1999. – С. 121.
Сабит Мурат // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографиче

ская энциклопедия. – 6е изд., доп. – Алматы, 2002. – С. 382.
Сабитов Мурат Сабитович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе

дия. – Алматы, 2003. – С. 516.
Сабитов Мурат Сабитович // Ученые Павлодарской области. – Павло

дар, 2002. – С. 516.

25 ОКТЯБРЯ   ИРЕНОВ ГАБИТ НАЖМЕДИНОВИЧ
    75 лет (1938) со дня рождения

Ученыйполитолог, доктор политических наук, почетный работник 
образования РК, профессор Международной академии наук. Родился в 
Касноярском районе Астраханской области. Окончил исторический факуль
тет Уральского пединститута (1965), журналистское отделение Алматинской 
высшей партшколы (1980). Трудовую деятельность начал в 1957 году воспи
тателем интерната, откуда ушел на воинскую службу. 19651972 гг. – учитель, 
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директор школы в Астраханской об ласти, 19751990 гг. – лектор, зав. лекторской 
группой Павлодар ского обкома партии, 19912001 гг. – заместитель декана, декан 
факультета Павлодарского пединститута, директор филиала пединститута, 
директор Экибастузского педколледжа. С 2001 г. – доцент, профессор ПГУ  
им. С. Торайгырова.

Стремление к научноисследовательской деятельности Г.Н. Иренов 
проявил еще на первом курсе института, взяв за основу своей первой науч
ной работы анализ проблемных вопросов ВОв. На перспективного студента 
обратили внимание, и после окончания института Габит Нажмединович 
получил сразу три приглашения на работу. Через семь лет после оконча
ния института поступает в аспирантуру Новосибирского университета.  
В 1980 г. Г.Б. Иренов окончил отделение журналистики высшей партий
ной школы. Как опытный пропагандист и идеолог возглавил лекторскую 
группу. В 1989 г. после успешной защиты кандидатской диссертации, ему 
была присуждена ученая степень кандидата исторических наук, а через 
шесть лет решением ученого совета международной Академии наук при
суждена степень доктора исторических наук. В 2005 г. комитетом по над
зору и аттестации министерства образования и науки РК ему присуждается 
степень доктора политических наук, в 2006 году он получает звание про
фессора, академика академии социальных наук РК. 

Работая в педагогической сфере, Г.Н. Иренов всегда принимал актив
ное участие в общественнополитической жизни. Из более чем 160ти его 
научных трудов и публикаций – 80% написаны по проблемам консолида
ции общества, суверенитета и независимости республики, национальной 
политики и межнациональных отношений.

Заслуги Габита Нажмединовича в научной, общественной деятель
ности по достоинству оценены наградами: медалями СССР, Румынии  
(1958 г.), нагрудными знаками «За активную работу» Президиума Верхов
ного Совета СССР, Всесоюзного общества «Знание». За особые заслуги 
в области образования – знак «Почетный работник образования РК». 
Награжден почетными грамотами министерства образования и науки РК, 
Павлодарского облисполкома, маслихата, Екибастузского маслихата.

Литература:
Иренов Г.Н. Отвечая духу времени: о лекционной работе. – Екибастуз, 

2003. – 52 с.
Иренов Г.Н. Идеологический потенциал политической консолидации 

и механизм его реализации в Республике Казахстан: автореф. дис. … /  
Г.Н. Иренов; Павлодарский государственный унт им. Торайгырова. – Пав
лодар, 2004. – 55 с.
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Иренов Г.Н. Потенциал политических знаний и активизация само
стоятельной работы студентов: учебное пособие / под ред. М. Арына; рец.:  
К.М. Марданов, Ж.Х. Джунусова. – Павлодар: НИР ПГУ, 2005. – 160 с.

Иренов Г.Н. Этнополитика и национальные идеи: учебник. – Павлодар: 
НИЦ ПГУ им. С. Торайгырова, 2006. – 230 с.

Иренов Г.Н. Политика деиреидеологизации: монография / МОН РК; 
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юбилей педагог, ученыйисторик, политолог Габит Иренов) // Звезда При
иртышья. – 2008. – 21 октября. – С. 4.

28 ОКТЯБРЯ       ТОРАЙГЫРОВ СУЛТАНМАХМУТ
        120 лет (18931920) со дня рождения

Поэтдемократ. Родился в Кокшетауской области. В двухлетнем воз
расте был привезен в Баянаул. Отец Торайгырова, Шокпыт (настоящее 
имя Абубакир), сам учил сына араб ской грамоте. Под влиянием ауль
ного муллы Мукана, переводчика с арабского и персидского языков, 
занимавшегося и литературным творчеством, Торайгыров в 13 лет сам 
стал сочинять стихи и рас сказы, которые, к сожалению, были сожжены 
в Баянауле в медресе муллы Абдрахмана, считавшего их греховными.  
В 1911 г. Султан махмут стал учеником приехавшего из Троицка, где в основ
ном обучалась тогда казахская молодежь, Нургали Таушибаева. Сторон ник 
передовых методов обучения, Нургали приобщил своих питом цев к есте
ствознанию, истории, привил им интерес к периодичес кой печати. Видя 
недостатки своего образования, Султанмахмут мечтает о продолжении 
учения в городе и пишет стихи, в которых отразились его искания. Сти
хотворения «К молодежи», «К учащим ся», «Какова цель учебы», публици
стическая статья «Я опечален» посвящены образованию, призывают моло
дежь к учению, к овла дению высотами культуры, показывают значимость 
знаний, выра ботанных человечеством. 1912 г. Торайгыров провел в Тро
ицке в медресе Яушева, которое он был вынужден оставить изза болезни. 
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В 19121913 гг. он лечится и одновременно работает. Произведения этого 
периода, такие, как «Какой», «О том, о сем», «Оповещение», «Во сне», «Кто 
они?», «Вчерашний сон – сегодняшнее дело» (1913) проникнуты острой 
социальной направленностью, смелым протес том против зла и неспра
ведливости, верой в лучшее будущее казахского народа. В эти же годы  
в стихотворении «Во сне я видел жало стное положение» (1912) Торайгыров 
впервые обращается к теме, которая впоследствии станет одной из ведущих 
в его творчестве – к социальному положению и судьбе казахской женщины.

Лето 1913 г. Торайгыров учительствует в казахском ауле близ Троицка, 
а осенью, возвратившись в город, становится секретарем редакции казах
ского журнала «Айкап», на страницах которого впер вые выступает как 
поэт, публицист и литературный критик. Жур налистика помогла Торайгы
рову поверить в свое призвание и на всегда связать свое будущее с поэзией. 
Изза расхождения позиций с редактором «Айкапа» М. Сералиным, весной 
1914 г. он ушел из этого журнала и попытался издать новый. Его попытка 
оказалась безуспешной, после чего летом этого же года он пытался открыть 
просветительную организацию «Шон серіктігі» для обучения ка захских 
детей на общественные средства, но опять не получил под держки у зажи
точной аульной знати.

Скитания, нужда, болезнь, неудачи в личной жизни, напряженная 
творческая работа и постоянное самообразова ние характеризуют предре
волюционные годы Торайгырова. В 1917 г. он приезжает из Томска в Семи
палатинск и поступает на службу в областной комитет по работе среди 
местного населения, которую он вскоре оставляет изза болезни. В 1918 г.  
Торайгыров последний раз приезжает в Семипалатинск, где узнает от 
врачей, что его бо лезнь уже неизлечима. Умер в 1920 году в Баянауле.

Программным для всего творчества С. Торайгырова является сти
хотворение «Теперешнее направление», в котором он показывает глав
ную цель своей жизни – служение народу. Эта же тема – в стихотворениях  
«К жизни», «Клятва моей жизни», «К моей родной стране». Жизненное 
кредо поэтагражданина выражено и в стихот ворении «Зачем я живу». Из 
произведений 1915 г. наиболее значи тельным является «Сердце мое, ретиво 
ты скачешь», которое счи тается шедевром казахской поэзии. В этом же году 
поэт написал свою первую поэму «Кто виноват?». В одном из лучших своих 
про изведений, «Думы шакирта»(1917), поэт вновь касается своей лю бимой 
темы: значение просвещения, культуры для народа. Одной из признанных 
вершин творчества Торайгырова считается фило софская поэма «Жизнь  
в заблуждениях» (1918), в которой каждая глава описывает определенный 
этап в жизни человека. Поэма представляет собой развернутый монолог, 
пронизанный размышления ми о добре и зле, о жизни и смерти, о цели и 
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смысле человеческого существования. Поэма «Бедняк», написанная почти 
одновременно с «Жизнью в заблуждениях», близка к ней и по идейному 
замыслу. Один из первых казахских романов «Красавица Камар» (1914) 
явился плодом творческих поисков Торайгырова, возможностей художе
ственной прозы в отражении действительности, нравов и обычаев совре
менного общества. 

Вклад С. Торайгырова в национальную по эзию очень значителен, его 
стихи по праву вошли в сокровищницу казахской литературы.

Именем Султанмахмута Торайгырова в Павлодаре названа одна из 
главных улиц, областная универсальная научная библиотека и Павлодар
ский государственный университет.
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29 ОКТЯБРЯ    АЛИМБАЕВ МУЗАФАР
     90 лет (1923) со дня рождения

Поэт, переводчик, литературовед, народный писатель РК, Заслу
женный работник культуры КазССР, лауреат Государственной премии  
КазССР, участник Великой Отечественной войны. Родился в селе 
Маралды Щербактинского района. Рано остался сиротой. Воспитывался 
в интернатах. С детских лет был увлечен народными песнями. Окончил 
Павлодарское педагогическое училище (ныне педагогический колледж  
им. Б. Ахметова). Первые стихи начал писать в 15 лет. Его первое стихот
ворение, посвященное М. Горькому, был опубликовано в областной газете 
«Кызыл Ту» в 1939 году. В это же время он увлекается русской литерату
рой, самостоятельно делает переводы.

В 1941 году Алимбаев уходит добровольцем на фронт. Печатается во 
фронтовой и республиканской печати. После войны с 1948 по 1958 годы 
заведует отделом журнала «Пионер», газеты «Қазақ әдебиеті», затем стано
вится главным редактором этой газеты. С 1958 по 1986 гг. – главный редак
тор журнала «Балдырған».

В 1965 году окончил КазГУ. Первая книга стихов Алимбаева « Песни о 
Караганде» вышла в 1952 году. В последующие годы вышли его поэтические 
сборники «Моему сопернику» (1954 г.), «Вышевыше» (1955 г.), «Лирика» 
(1958 г.), «Подснежник» (1959 г.), «На лоне Алатау», «Мой Казахстан» (оба – 
1960 г.), «Уракнеумейка» (1962 г.), «Пути песни» (1964 г.), «Шепот сердца» 
(1967 г.), «Вечный огонь» (1969 г.), «Дивная пора – детство» (1973 г.), «Аксе
рек и Коксерек» (1977 г.), «Хозяйка воздушных дорог» (1983 г.) и др. 

Заметный вклад М. Алимбаев внес в детскую литературу Казахстана. 
Кроме художественных произведений ему принадлежат книги «Мысли  
о воспитании детей» (1972 г.), «Народвоспитатель» (1980 г.), «Из дневника 
сердца» (1980 г.), в которых рассмотрены проблемы нравственного и эсте
тического воспитания подрастающего поколения. 

Около 200 стихов Алимбаева положены на музыку и стали популяр
ными песнями.

М. Алимбаевым на казахский язык переведены пословицы и поговорки 
77ти народов мира, вошедшие в книгу «666 пословиц и поговорок» (1960 г.).  
Им также подготовлены сборники «Пословицы и поговорки разных наро
дов», «Пословицы разных народов о труде» и монография «Образные слова –  
всеобщее сокровище» (1967 г.), посвященная проблемам и практике пере
вода пословиц и поговорок. В сборнике литературнокритических статей 
«Сила пера» (1976 г.) рассмотрены жизнь и творчество писателей М. Ауэ
зова, С. Муканова, Г. Мусрепова, К. Аманжолова, И. Байзакова.
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М. Алимбаев на казахский язык перевел произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, М.В. Исаковского, Н.С. Тихонова, С. Орбелиани, Ток
тогула, Я. Райниса, Фирдоуси, Саади, Ш. Петефи, Ю. Фучика. Он один из 
переводчиков на казахский язык киргизского героического эпоса «Манас». 

Произведения М. Алимбаева переведены на многие языки народов 
СНГ и зарубежных стран.

Музафар Алимбаев награжден орденом Отечественной войны 2й сте
пени и медалями. В 2004 году он стал обладателем гранта акима Павлодар
ской области.

Литература:
И мы юными были: (Поэма и стихи о юности наших современников) / 

Пер. с каз.; М. Алимбаев. – АлмаАта: Жазушы, 1966. – 79 с.
Из дневника сердца: эссе / М. Алимбаев. – АлмаАта: Жалын, 1980. – 

240 с.
Кто начинает день: стихи / М. Алимбаев. – М.: Дет. лит., 1988. – 63 с.
Мой Казахстан: Стихи и поэма / М. Алимбаев. – АлмаАта: Казгосли

тиздат, 1963. – 64 с.
Русскоказахский словарь в стихах = Қазақшаорысша өлеңсөздік / 

Музафар Алимбаев. – Алматы: Балауса баспасы, 2002. – 62 с
Служа добру: Стихи и поэмы / Пер. с каз.; М. Алимбаев; худож.  

Е. Кудинов. – АлмаАта: Жазушы, 1986. – 238с.: ил.
Степи казахские / М. Алимбаев.– М: Мол. гвардия, 1958. – 63 с.
Что на что похоже: Стихи и поэма / М. Алимбаев. – АлмаАта: Жалын, 

1985. – 151 с.

* * *
Сердцем хранимое (Из книгиэссе о писательском труде) // Звезда При

иртышья. – 1983. – 1 ноября. – С. 3.
Стихи // Звезда Прииртышья. – 1983. – 1 ноября. – С. 3.
Высота: Стихи // Казахстанская правда. – 1985. – 13 января.
Целина: Стихи // Простор. – 1986. – № 1. – С. 1517.
Баянауыл: Стихи // Казахстанская правда. – 1986. – 12 января.
О творчестве. Возвращение в юность. Обращение к Маралды: Стихи // 

Звезда прииртышья. – 1994. – 6 ноября.
Победа – родная дочь дружбы: эссе // Горизонт. – 1995. – № 3. – С. 11.
Джигит из Дегелена: К 100летию Сапаргали Бегалина // Казахстан

ская правда. – 1995. – 24 ноября.
Народные песни петься народом: [о культуре] // Казахстанская правда. –  

2000. – 15 апреля – С. 5.
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Посол державы детства: (к 110летию писателя Сапаргали Бегалина) / 
Музафар Алимбаев // Простор. – 2005. – № 12. – С. 99103.

* * *
Алимбаев Музафар // Казахская ССР: Краткая энциклопедия. В 4 т.– 

АлмаАта, 1991. – Т. 4. – С. 116.
Алимбаев Музафар // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – 

Павлодар, 2003. – С. 120.
Музафар Алимбаев / Пер. А. Жовтис // Какишев Т. Поступь. – Алма

Ата, 1988. – С. 310314.

* * *
Молдагалиев Т. Поэзия – его жизнь // Звезда Прииртышья. – 1983. –  

1 ноября. – С. 3.
Жетписбаева А. Щедрый талант // Учитель Казахстана. – 1984. –  

11 октября.
Иванов В. «Кто скажет правду, если не поэт?»: [М. Алимбаеву – 70 лет] 

// Звезда Прииртышья. – 1993. – 2 ноября.
Попов Н. Книги «говорят» на 38 языках: [к 70летию М. Алимбаева] // 

Советы Казахстана. – 1993. – 16 ноября.
В честь юбилея Музафара Алимбаева // Звезда Прииртышья. – 1993. – 

 6 ноября.
Ловец жемчуга народной мудрости // Экспресс К. – 1993. – 6 октября. –  

С. 9.
Корешкова Т. «Не ради слез рождаются поэты»: [на родине М. Алимба

ева состоялся конкурс чтецов, посвященный юбилею поэта] // Звезда При
иртышья. – 2003. – 11 ноября. – С. 4.

Урспаева К. М. Алимбаеву – 80 лет: [в Павлодаре прошел вечер, посвя
щенный 80летию писателя, поэта М. Алимбаева] // Звезда Прииртышья. –  
2003. – 30 октября. – С. 20.

Шашкова Л. Сын песенного края: [о Музафаре Алимбаеве] // Казах
станская правда. – 2003. – 30 октября. – С. 4.

Волкова И. Награда за талант: [деятели культуры и искусства родом из 
Павлодарского Прииртышья награждены грантом акима области] // Звезда 
Прииртышья. – 2004. – 17 июля. – С. 4.

Шашкова Л. Пожизенноусердный раб пера: [о М. Алимбаеве] // Нива. –  
2004. – № 2. – С. 137143; Казахстанская правда. – 1998. – 2 октября. – С. 8.

Написанный сердцем дневник: [беседа с М. Алимбаевым] / вела Свет
лана Юнусова // Казахстанская правда.– 2006.– 2 ноября. – С. 3.

Горбунов С. Квартира писателюфронтовику: [Музафару Алимбаеву] 
// Казахстанская правда. – 2012. – 10 мая. – С. 5.
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9 НОЯБРЯ       САЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
        75 лет (1938) со дня рождения

Ученый, доктор технических наук, профессор, действительный член 
МАНиИ. Родился в ВосточноКазахстанской области. В 1960 году окон
чил ТПИ им. Кирова. В 19601979 гг. работал на руководящих должностях 
на предприятиях цветной металлургии СССР, в 19791993 гг. – заведую
щий кафедрой и декан энрегетического факультета ПГУ, в 19931996 гг. – 
директор Павлодарского филиала Восточного отделения НАН РК. В 1997 
2001 гг. – советник Президента ОАО «Павлодарэнергосервис» по электроэ
нергетике, внештатный советник аппарата акима Павлодарской области по 
энергетике. С 2002 года – заведующий кафедрой «Электрические станции 
и автоматизация энергосистем» Павлодарского государственного универ
ситета им. С. Торайгырова.

В.Г. Сальников крупный специалист в области электромагнитной 
совместимости технических средств в электроэнергетических системах, 
заместитель председателя диссертационного совета по защите кандидат
ских диссертаций при ПГУ им. С. Торайгырова.

Под руководством В.Г. Сальникова решена крупная научнотехниче
ская проблема по энергетике, утвержденная постановлением ГКНТ СССР 
и Госпланом СССР (1980). В 19871991 гг. руководил межвузовской научно
технической программой «Экономия электроэнергии», а также в 1994 
2000 гг. областной целевой программой энергосбережения, являлся сопред
седателем научнотехнического промышленного совета по Павлодарской 
области.

В.Г. Сальников имеет более 140 научных работ, в том числе 7 моногра
фий. Он автор нескольких изобретений.

Награжден медалями.

Литература:
Сальников В.Г. Экономия электроэнергии в промышленности. – 

Алматы: Казахстан, 1984. – 124 с.
Экологоклиматический потенциал Республики Казахстан: автореф. 

дис. … / В.Г. Сальников; Каз. нац. унт. – Алматы, 2006. – 32 с.

* * *
Сальников В.Г. Цикличность аномалий температуры осадков в Казах

стане и возможности ее учета в моделях прогноза // Вестник КазНУ. Серия 
географическая. – 2005. – № 1. – С. 3338.

Сальников В.Г. Электромагнитная совместимость технических средств 
в электрических сетях Казахстана / В.Г. Сальников и др. // Вестник ПГУ. 
Серия энергетическая. – 2007. – № 2. – С. 106123.



235

Сальников В.Г. Атмосферная циркуляция и особенности распределе
ния аномалий температуры и осадков в Казахстане / В.Г. Сальников и др. // 
Вестник КазНУ. Серия географическая. – 2010. – № 2. – С. 6274.

* * *
Сальников Василий Герасимович // Павлодарское Прииртышье: Энци

клопедия. – Алматы, 2003. – С. 521.
Сальников Василий Герасимович // Ученые Павлодарской области. – 

Павлодар, 2002. – С. 106.

* * *
Михайлова Л. Устремленность: [о докторе технич. наук В.Г. Сальни

кове] // Звезда Прииртышья. – 1998. – 22 декабря. – С. 5.
Гуторова Л. Избран академиком: [избран Межд. академией наук и 

искусств (Москва), вицепрезидент обл. Ассоциации энергетиков В.Г. Саль
ников] // Звезда Прииртышья. – 1999. – 22 мая. – С. 1.

Академик Сальников: «О тарифах, энергоснабжении и науке»: [беседа 
с профессором, зав. кафедрой ПГУ, академиком В.Г. Сальниковым] // Новая 
газета. – 2002. – 19 декабря. – С. 7.

13 НОЯБРЯ          КУРБАТОВ ИВАН ИЛЬИЧ
           75 лет (19381996) со дня рождения

Художникмонументалист, член Союза художников РК (1971). Родился 
в с. Скрябино в РФ. В 1967 году окончил Ленинградское высшее художе
ственнопромышленное училище им. В. Мухиной. Учился у Г.А. Савинова. 
В Павлодаре с 1969 года. Занимался монументальной, станковой скуль
птурой, живописью, декоративноприкладным искусством. Главная тема 
творчества – космос и его покорители. Первые монументальные работы: 
рельефы памятника на месте приземления космонавта В. Быковского и 
космонавтов В. Комарова, Б. Егорова, К. Феоктистова. Работал по оформ
лению экстерьеров и интерьеров общественных зданий (витраж, мозаика, 
роспись).

Масштабность, ясность, четкость формы, выразительность силу
эта отличают его произведения. Им присущи композиционные эффекты, 
сокращения перспективы и декоративность цвета.

Его работы: «Автопортрет» (1974), зал ресторана гостиницы «Иртыш» 
(витраж, 1974), здание профилактория Павлодарэнерго (1977, мозаика), 
здание «Иртышсовхозстрой» (мозаика, 1978), «Энергия» административ
ный корпус НПЗ (мозаика, 1978). 
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С 1971 года постоянный участник всесоюзных, зональных, республи
канских и областных выставок. Умер в 1996 году. 

Литература:
Курбатов Н.И. Поэт Павел Васильевич: Портрет // Каталог выставки, 

посвященной 100летию со дня рождения В.И. Ленина. – Павлодар. – 1970
Курбатов И. Автопортрет // Каталог выставки, посвященный 100

летию В.И. Ленина. – Павлодар, 1970. – (Павлодарский обл. музей изобра
зительного искусства). 

* * *
Иван Курбатов // Павлодардың суретшілері = Художники Павлодара. – 

Павлодар, 2003. – С. 5253.
Курбатов Иван Ильич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – 

Алматы, 2003. – С. 363.

15 НОЯБРЯ              ПОЛИКАРПОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
              75 лет (1938) со дня рождения

Художник, член Союза художников РК. Родился в г. Павлодаре. После 
окончания средней школы работал монтером телефонной станции, худож
ником в краеведческом музее, педагогом в музыкальной школе. В 1971 году, 
выдержав большой конкурс, поступает в АлмаАтинское художественное 
училище им. Н.В. Гоголя. После окончания училища и учебноэксперимен
тальной студии художественного проектирования при Союзе художников 
СССР в 1988 году приезжает в Павлодар и начинает работать в художе
ственнопроизводственных мастерских. Работает преимущественно в гра
фике и декоративноприкладном искусстве. Он обращается к различным 
видам оформительского искусства – пластике, резьбе по дереву, чеканке 
по металлу, монументальным работам, много работал над оформлением 
общественных зданий. Большинство этих работ существует и сейчас: это 
светильники в интерьере для одного из профессиональнотехнических 
училищ, резьба по дереву («Человек летящий») в агентстве Аэрофлота, 
деревянные резные панно в профилакториях нефтеперерабатывающего и 
химического заводов. А еще были мозаичные панно в ДСК, панно для дет
ского сада «Буратино», для областной филармонии, композиция в технике 
макраме. Однако излюбленным его жанром является графика. В первую 
очередь рисунок и офорт.

Для работ Поликарпова характерен тонкий гибкий штрих, тщатель
ная прорисовка, обилие мягких деталей. Все его произведения выполнены  
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с большим мастерством, вниманием к аксессуарам; поражают своей закон
ченностью и изяществом.

С 1971 года – участник республиканских, областных и городских 
выставок.

Персональные выставки прошли в Павлодаре (1988, 1994), в Москве 
(1990), в Алматы (2001). В. Поликарповым выполнены циклыразмышле
ния «К поэзии Павла Васильева», «К наследию Абу Наср Мухаммада аль
Фараби», «К поэзии Жака Превера» и другие циклы и отдельные графиче
ские листы. Офорты из серии «К поэзии Павла Васильева» опубликованы 
в республиканских журналах «Простор» (1991, № 3), «Нива» (1996, № 1). 
Благодаря офортам художника из цикла «Читая Павла Васильева» «слы
шимое становится видимым, образнопоэтически зримым». 

В. Поликарпов награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудо
вую доблесть». В 2010 году стал лауреатом республиканской премии им. 
поэта Павла Васильева. 

Литература:
Поликарпов В. «Родительница степь…»: Графика В. Поликарпова:  

(К 90летию поэта Павла Васильева) – Астана: ТОО «РегисСТ Полиграф», 
1999. – 15 с.

* * *
Поликарпов Виктор Федорович // Павлодарское Прииртышье: Энци

клопедия. – Алматы, 2003. – С. 316317.

* * *
«Сотри случайные черты…»: [беседа с худ. В. Поликарповым накануне 

его 65летия] / Вела Т. Карандашова // Новая газета. – 2003. – 30 октября. – С. 6.
«Художник интересен, если он непредсказуем»: [беседа с худ. В. Поли

карповым] / Вела Л. Гуторова // Звезда Прииртышья. – 2003. – 6 ноября. – С. 6.
Виктор Поликарпов // Простор. – 2003. – № 2. – С. 158.
Виктор Поликарпов в предвкушении удовольствия // Вектор успеха. – 

2003. – 28 октября. – С. 1415.
Гайдученко Г. Гобелены В. Поликарпова // Звезда Прииртышья. – 1983. –  

2 апреля.
Горбунов С. Родительница степь: [о В. Поликарпове] // Казахстанская 

правда. – 2001. – 8 ноября. – С. 6.
Григорьева О. Неожиданный Поликарпов // Звезда Прииртышья. – 

2003. – 5 августа. – С. 3; Нива. – 2003. – № 11. – С. 151152.
Гуторова Л. Многоликий Поликарпов: [в Павлодар. обл. музее откры

лась персональная выставка художника В. Поликарпова] // Звезда Приир
тышья. – 2003. – 23 октября. – С. 20.
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Дай мне бог сделать то, что ядолжен сделать: [беседа с художником  
В. Поликарповым] / Вел Ю. Поминов // Звезда Прииртышья. – 1995. – 8 июля.

Дмитриев Ю. «Не каждому дано так мыслить»: [художник В. Поли
карпов делится впечатлениями о прошедшей в Алматы персональной 
выставке] // Звезда Прииртышья. – 2001. – 15 декабря. – С. 8.

Дмитриев Ю. Выставка В. Поликарпова в Алматы: [в центр. гос. музее 
изобразит. искусства состоится персональная выставка художникагра
фика В. Поликарпова] // Звезда Прииртышья. – 2001. – 9 августа. – С. 3.

Жилкибекова А. Когда слово становится зримым: [о В. Поликарпове] / 
// Звезда Прииртышья. – 1998. – 13 августа. – С. 16.

Кадыров Б. Художник с берегов Иртыша: [о творчестве В. Поликар
пова] // Казахстанская правда. – 2005. – 17 марта. – С. 8.

Линник О. О выставке, философии и АльФараби…: [в Президентском 
Центре культуры г. Астаны открывается выставка В.Ф. Поликарпова] // 
Звезда Прииртышья. – 2005. – 24 февраля. – С. 20.

Лисовская И. Оценили по достоинству: [в Президентском центре куль
туры РК в Астане прошла выставка павлодарского художника] // Звезда 
Прииртышья. – 2005. – 17 марта. – С. 20.

«Ощущать себя человеком планеты»: [беседа с художником В. Поли
карповым] / Вела Ольга Григорьева // Звезда Прииртышья. – 2001. – 13 октя
бря. – С. 1.

Петров К. Выставка «Родительница степь» – в России: [в Тверской 
обл. картинной галерее состоялась выставка В. Поликарпова] / К. Петров // 
Звезда Прииртышья. – 2005. – 8 сентября. – С. 20.

Поминов Ю. Из подвала художника виден весь мир: [о В. Поликарпове] 
// Нива. – 1996. – № 1. – С. 8689.

Секрет Поликарпова: «Главное в жизни – любить саму жизнь» // Звезда 
Прииртышья. – 1998. – 19 ноября. – С. 20.

Кто автор эмблемы?: [к 70летию Павлодарской области] // Звезда При
иртышья. – 2008. – 22 апреля. – С. 3.

Бакытова А. Смотреть и видеть: [о художнике В.Ф. Поликарпове] // 
Звезда Прииртышья. – 2008. – 13 ноября. – С. 8.

Бакытова А. Смотреть не значит видеть: [о персональной выставке  
В. Поликарпова в Павлодарском областном художественном музее] // Изве
стияКазахстан. – 2008. – 17 декабря. – С. 8.

Памяти поэта: [о новых лауреатах республиканской премии им. П. Ва  
сильева, учрежденной по инициативе В. Гундарева и Е. Арына в год  
100летия поэта] // Регион. kz. – 2010. – 23 декабря. – С. 10.
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Куц Г. «Семейная выставка»: [об открытии персональной выставки  
В. Поликарпова в музее АО «Алюминий Казахстана»] // Звезда Приирты
шья. – 2011. – 12 июля. – С. 8.

Машкарина В. Заводской вернисаж: [об открытии персональной 
выставки В. Поликарпова в историкопроизводственном музее АО «Алю
миний Казахстана] // Версия. – 2011. – 11 июля. – С. 4.

13 ДЕКАБРЯ       ЗАЛЮБОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
        75 лет (19382010) со дня рождения

Художник, член Союза художников Казахстана, мастерприкладник. 
Родился в с. Броварки Градижсксго района Полтавской области. В 1953 году 
окончил Броварскую семилетнюю школу. В 1956 г. поступил в ремеслен
ное строительное училище в г. Кременчуг. По окончании учебы работал на 
строительстве шахты в Донбассе. В 1960 году, после службы в армии, по комсо
мольской путевке едет на целину в Заволжье Саратовской области. Николая 
Залюбовского избирают секретарем комсомольской организации целинного 
совхоза «Краснореченский». 

В 1970 г. Николай Залюбовский окончил Саратовское художествен
ное училище. Начинается новый творческий период в жизни: он работает 
художником в строительном тресте г. Энгельса, принимает участие в 
художественном оформлении ДК «Строитель», руководит художественно
оформительской мастерской. С І978 г., получив приглашение на Павло
дарский алюминиевый завод, работает начальником бюро эстетики про
ектноконструкторского отдела. В составе творческой группы принимал 
участие в реконструкции ДК «Металлург», художественном оформле
нии заводского музея. Работал художникомконструктором управления 
капитального строительства АО «Алюминий Казахстана», возглавлял 
художественнопроизводственный участок. Коллектив под руководством  
Н.Ф. Залюбовского изготавливал оригинальную мебель, скульптуру из 
природного материала, оформляет зону отдыха «Кристалл» на озере 
«Жасыбай» и другие объекты.

В марте 1999 года состоялась первая персональная выставка акварели 
и скульптуры Н.Ф. Залюбовского. Ее открытие было отмечено в город
ской и центральной прессе, на телевидении. Н.Ф. Залюбовский – участник 
областной художественной выставки, посвященной 65летию Павлодар
ской области. Его произведения находятся в фондах Павлодарского област
ного художественного музея, в частных коллекциях на Украине, в России, 
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Германии, Израиле, входят в экспозицию заводского музея. Работы выпол
нены в технике монотипии, акварели. Большое место в творчестве отве
дено скульптурным композициям из дерева. Любимый жанр художника –  
пейзаж, привлекают неяркие переходные состояния природы: утро, туман, 
закат и рассвет. Акварели Н. Залюбовского поэтичны и гармоничны по 
колориту. В скульптурных композициях из дерева художник проявляет 
хорошее владение материалом и высокое профессиональное мастерство. 

Награжден дипломами и грамотами за вклад в развитие культуры.
Умер в 2010 году.

Литература:

Залюбовский Николай Федорович // Кто есть кто в Павлодарской обла
сти. Кн. 1. – Павлодар, 2006. – С. 219.

* * *
Горбунов С. Узор морозного окна: [о павлодарском художнике Залю

бовском Н.Ф.] // Казахстанская правда. – 2001. – 3 марта. – С. 4.
Ермакова М. В соавторстве с природой: [интервью с художником  

Н. Залюбовским] // Вектор успеха. – 2004. – № 3 (февр.). – С. 16.
Песнев С. Сказка из коряги: [о павлодарском художнике Н. Залюбов

ском] // Экспресс К. – 2004. – 10 января. – С. 7.

15 ДЕКАБРЯ       БЕКХОЖИН ХАЛИЖАН НУРГОЖАЕВИЧ
        100 лет (19131990) со дня рождения 

Казахский поэт, народный писатель Казахстана, участник Великой 
Отечественной войны. Родился в г. Павлодаре. В 19321934 гг. Бекхожин 
был сотрудником редакции павлодарской газеты «Колхоз», на страницах 
которой опубликовал первые стихи и очерки. В 1938 году окончил Казах
ский педагогический институт. После окончания института работал в изда
тельстве ЦК ЛКСМ Казахстана, в Союзе Писателей Казахстана, Казахском 
НИИ национальной культуры (19381942 гг.), в 19421949 гг. – научный 
сотрудник Института языка и литературы Казахского филиала АН СССР. 
С 1949 года на творческой работе.

Х. Бекхожин начал печататься в середине 30х годов. В 19381939 гг.  
были опубликованы три поэмы «Балтабай», «Орман кызы» («Лесная 
девушка»), «Аксак кулан». В его поэзии отразились романтика первых 
строек, комсомольский задор, самопожертвование во имя победы социа
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лизма. «Хоть трудно было мне – я знал одно, что стать хочу горнистом у 
эпохи» – эти строки передают настроение и дух времени. В «Орман кызы» 
он особо подчеркивает силу искусства и любви. Славным сынам, отдав
шим свои жизни служению революции, ее завоеваниям Бекхожин посвя
щает поэмы, основанные на достоверных исторических фактах – в поэме 
«Степной комиссар» он рисует образ Алиби Джангильдина, в поэме «Часо
вой Кремля» передает воспоминания бывшего часового Али Сарсенбина  
о встрече с Лениным. 

Бекхожин прошел войну с 1942 года до февраля 1946 года в качестве 
военного журналиста, учился в артиллерийской школе, был слушателем 
курсов политсостава, пишет фронтовые репортажи, поддерживает дух 
бойцов, укрепляет их веру в победу. О войне им написаны стихи «Наш 
Кошкарбай», «Памяти друга», «Сестре», «Освенцим», «Вновь раскрыв
шийся цветок» и другие. В 1941 году увидели свет поэмы «Александр 
Невский» и «Двадцать восемь».

В 1950 г. Бекхожин создал свою знаменитую поэму «Мария, дочь 
Егора». Диапазон его творчества широк. Проявил свой талант в драматур
гии и публицистике, критике и художественном переводе. С 60х годов 
Х. Бекхожиным создано свыше сорока поэтических книг на казахском 
языке. В их числе: поэмы о С. Сейфулине «Сказание о Соколе» (1965 г.), 
«Аксак кулан» (1965 г.), сборник стихов «Шардара» (1972 г.), книга стихов 
«Мои современники» (1977 г.). Как поэт, художник воспевает в произведе
ниях священную силу искусства и песни. Он воскрешает образы Низами 
в «Аппакнаме», Коркыта в «Коркытпен тілдесу», АқанСері в «Сонгы 
сайран». Богатый материал для творчества он черпал из преданий и легенд.

Бекхожиным написаны пьесы «Акан Атаев» (1957 г.), «Если сердца 
верны» (1961 г.), «После ливня» (1961 г.), «Лавина гнева» (1970 г.), «Гима
лайские рассветы» (1976 г.), которые были поставлены на сценах многих 
театров республики. В 1969 году вышел сборник его литературнокритиче
ских работ «Традиции и новаторство». 

Х. Бекхожин много времени уделял художественному переводу. Им 
пере ведены на русский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Некра
сова, Маяковского, Дж. Байрона и др.

Х. Бекхожин – лауреат Гос. премии КазССР (1978 г.), награжден 2мя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, Отече
ственной войны 2й степени и медалями. 

Литература:
Бекхожин Х. Избранное: Стихи и поэмы / Пер. с каз. – М.: Худож. лит., 

1980. – 263 с.



242
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тель, 1968. – 154 с.

Бекхожин Х. Степной комиссар: Сб. поэм / Пер. с каз. – АлмаАта: 
Жазушы, 1968. – 136 с.

Бекхожин Х. С поэзией иду: Стихи и поэма. – М.: Сов. писатель, 1974. –  
184 с.
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* * *
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1973. – № 10. – С. 3334.
Бекхожин Х. Нет истины дороже // Известия. – 1977. – 26 марта.
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Бекхожин Х. Прямые тополя: Стихи / Пер. с каз. В. Цыбин // Дружба 

народов. – 1979. – № 9. – С. 177179.
Бекхожин Х. Ты колыбель моя: Стихи // Нива. – 1980. – 16 сентября.
Бекхожин Х. Степь целинная золотая // Нива. – 23 октября.
Бекхожин Х. Стихи о Павлодаре // Нива. – 1980. – 25 октября.
Бекхожин Х. Укрощение снега: Стихи // Простор. – 1984. – № 2. – С. 23.
Бекхожин Х. Сестре: Стихи // Простор. – 1985. – № 5. – С. 52.
Бекхожин Х. Все тот же мой Иртыш. Хочу объять. Стихи о Павлодаре 

// Звезда Прииртышья. – 1993. – 28 декабря.

* * *
Бекхожин Х.Н. // Казахская ССР: Крат. энциклопедия. В 4 т. – Алма

Ата, 1991. – Т. 4. – С. 160.
Халижан Бекхожин // Писатели Казахстана. – АлмаАта: Жазушы, 

1969. – С. 7273.

* * *
Косенко П. Стихия поэмы: (О Х. Бекхожине) // Косенко П. Истоки и 

русло. Кн. критика. – АлмаАта, 1976. – С. 9398.

* * *
Косенко П. Мир большого поэта // Казахстанская правда. – 1973. –  

14 декабря.
Мулдагалиев Д.Х. Бекхожину – 60 лет // Литературная газета. – 1973. –  

26 декабря.
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Меня манила высота: (К 60летию Х. Бекхожина) // Огонек. – 1973. –  
№ 51. – С. 23.

Нысаналин А. Внемлю голосу эпохи: (О Х. Бекхожине) // Казахстан
ская правда. – 1975. – 24 августа.

Ауэзов М. Желание сотворчества: когда оно возникает?: (О переводе 
поэзии Х. Бекхожина на русский язык) // Простор. – 1977. – № 3. – С. 121124.

Конырбеков Г. Долгие годы вдохновения: (К 70летию Х.Бекхожина) // 
Простор. – 1983. – № 12.– С. 7884.

Косенко П. С вершины лет: (Х. Бекхожину – 70 лет) // Звезда Приирты
шья. – 1983. – 18 ноября.

Нысаналин А. Звезда его поэзии: (Художник нашего времени – Хали
жан Бекхожин) // Казахстанская правда. – 1983. – 11 декабря.

Встречая 70летнюю зиму: (К юбилею Х. Бекхожина) // Ленинская 
смена. – 1983. – 16 декабря.

Халижан Бекхожин: [некролог] // Казахстанская правда. – 1990. –  
4 октября.

27 ДЕКАБРЯ   МУСИН ШАХАН АЛИМХАНОВИЧ
    100 лет (19131999) со дня рождения 

Казахский актер, народный артист КазССР, Заслуженный артист 
КазССР. Родился в селе Большой Акжар Майского района Павлодарской 
области. С 1934 г. служил в Семипалатинском областном казахском театре 
драмы. Один из основателей этого театра. Подвергался репрессиям, был 
реабилитирован. Участник советскофинской и Великой Отечественной 
войн.

Первая роль в театре – Бидазмет в спектакле «Месть» И. Джансугу
рова. В 1934 на сцене Семипалатинского областного театра драмы сыграл 
роли Арыстана, Есена («АйманШолпан» и «ЕнликКебек» М.О. Ауэзова), 
Абиша («Шуга» Б.Ж. Майлина). В 19541957 гг. – актер Казахского ТЮЗа,  
с 1957 г. – Казахского театра драмы в АлмаАте. 

Творчество Мусина характери зуется большой сценической культу
рой. Актер романтичной направленности. Шахан Мусин создал высокопо
этические сценические образы: Ахан («Ақан Сері – Актокты» Г.М. Мус 
репова), Сырым («Карагоз» М. Ауэзова), Сакен («Сакен Сейфуллин»  
С. Муканова), Айдар («Абай» Ауэзова и Л.С. Соболева), Махамбет, (в одно
именной пьесе Г. Сланова), Сапар («Сауле» Т. Ахтанова), Дзержинский 
(«Ленин в 1918 году» А.Я. Каплера), Чудак (в одноименной пьесе Назыма 



244

Хикмета), Моцарт («Маленькие трагедии» А.С. Пушкина). Среди других 
ролей: Алшагир, Абыз («Каракыпчак Кобланы» и «ЕнликКебек» М. Ауэ
зова), Касбулат («Буран» Т. Ахтанова), Шегир («Разные судьбы» Ш. Хуса
инова), Мурат («Майра» А. Тажибаева), Штурман («Четвертый» К.М. Си 
монова) и др. Автор стихов. Участник Декады казахской литературы и 
искусства в Москве (1958). Снимал ся в кино с 1954 г.: Рустемов («Это было 
в Шугле», 1955), Сапаров («Мы здесь живем», 1956), Баймагамбет («Его 
время придет», 1957), Профессор («Улан», 1977), Ректор («Дополнительные 
вопросы», 1979), Толеби («Гонец», 1980) и др. 

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахтана (1984 г.).
Умер 26 декабря 1999 года в г. Алматы.

Литература:
Мусин Шахан Алимханович // Культура Казахстана: Энциклопедиче

ский справочник.– Алматы, 2010. – С. 449450.
Мусин Шахан Алимханович // Павлодарское Прииртышье: Энцикло

педия. – Павлодар, 2003. – С. 417415.

ДЕКАБРЬ          АКСУСКАЯ ГРЭС
          50 лет (1963) со дня строительства 

Строительство Аксуской ТЭС (Ермаковской ГРЭС) началось в в начале 
1963 г. В декабре 1968 г. на Ермаковской ГРЭС (ныне Аксуская ТЭС) был 
пущен первый энергоблок мощностью 300 мегаватт. В 6070е гг. 20 века, 
Ермаковская ГРЭС (Аксуская ТЭС) – самая крупная тепловая станциия  
Казахстана и Средней Азии. Сегодня на электростанции действуют более 
семи энергоблоков, их общая ус тановленная мощность – 2100 мегаватт.

Аксуская электростанция – головное предприятие АО «Евроазиатская 
Энергетическая Корпорация» (крупнейший постав щик электроэнергии на 
казахстанском рынке). Аксуская ТЭС вошла в состав АО «Евроазиатская 
Энергетическая Корпорация» в 1996 г.

Акционерное общество «Евроазиатская Энергетическая Корпора ция» 
по высоковольтным линиям электропередачи поставляет электроэнергию в 
северные и центральные регионы Казахстана, в Западную Сибирь и Алтай
ский край Российской Федерации. Предприятие объединяет три структур
ных подразделения – Аксускую электростанцию (г. Аксу), угольный разрез 
«Восточный» (г. Екибастуз), производственноремонтное под разделение  
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(г. Павлодар). Основные направления производственной деятельности – 
выработка электроэнергии, добыча угля, ремонт энергетического оборудо
вания. 

Все энергоблоки Аксуской ТЭС, бывшей Ермаковской ГРЭС, вводи
лись в эксплуатацию в конце шестидесятых, начале семидесятых годов 
прошлого столетия и на момент вхождения в состав АО «Евроазиатская 
Энергетическая Корпорация», ее оборудо вание практически выработало 
весь свой ресурс. Назрела необходимость в масштабном техническом 
перевооружении. Была разработана программа поэтапной реконструкции 
энергоблоков, направ ленная на повышение резерва мощности, надежности  
и долговечности оборудования, улучшение его производственных харак
теристик и эко логических параметров. 

Сегодня на электростанции функционируют 5 основных подразделе
ний – котлотурбинный цех, топливнотранспортный цех, электроцех, цех 
тепловой автоматики и испытаний, цех электрофильтров.

В апреле 2005 года корпорация приступила к строительству линии 
электропередачи 500 киловольт от Аксуской ТЭС к строящемуся в Пав
лодаре Казахстанскому электролизному заводу. Эта ЛЭП двусторонняя,  
ее протяженность 54 километра. 

Наряду с мощными технопроектами, на станции реализуется ряд 
масштабных природоохранных инициатив. С 1997 года в корпорации дей
ствует долгосрочная природоохранная программа, составленная с учетом 
результатов экологического аудита, проведенного республи канским цен
тром охраны здоровья и экопроектирования. В 2003 г. корпорация подпи
сала с Министерством охраны окружающей среды и руководством Пав
лодарской области меморандум о взаимодействии и взаимопонимании, в 
котором взяла на себя обязательство провести ре конструкцию золоулавли
вающих устройств. 

Имеется свой рыбопитомник по разведению зеркального карпа. 
Успешно функционирующее рыбохозяйство Евроазиатс кой корпорации, 
разместившееся на сбросном, теплом канале, вполне красноречивое под
тверждение того, что отработанная электростанцией вода не несет в себе 
никакой опасности для речных обитателей.

Создание безопасных условий труда на производстве – главная задача  
корпорации. Ежегод но за счет средств предприятия проводится обязатель
ный медицинс кий осмотр каждого работника корпорации, ведется кон
троль состоя ния здоровья. АО «ЕЭК» в обязательном порядке страхует всех 
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своих работников от несчастных случаев на производстве. В полном объеме 
люди обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, спецодеж дой, 
спецобувью.

Большое значение в корпорации придают и социальным програм
мам. В корпорации сохранены ключевые объекты социальной сферы – 
профилакторий с грязелечебницей и кардиологическим центром, зона 
отдыха «Жасыбай» в Баянауле, детский лагерь. Ежегодно на содержание 
социально значимых объектов Ев роазиатская энергетическая корпорация 
тратит более 50 миллионов тенге. Выполняется комплекс мероприятий по 
улучшению труда и быта энергетиков. Осуществляется беспроцентное кре
дитование работников на приобретение жилья, на учебу, на лечение.
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ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

     ШОРМАНОВ МУСА 
     195 лет (1818) со дня рождения

Государственный общественный деятель, этнограф, фольклорист, 
полковник русской армии. Родился в ауле Аккелин, ныне Баянаульский 
район Павлодарс кой области. Образование получил у местного муллы.  
В 18301835 гг. учился в Омском каза чьем начальном училище. В 1835 
1841 гг. – управитель Аккелинской волости Баянаульского внешнего округа. 
В 18411853 гг. – засе датель Окружного прика за. В 18531868 гг. – старший 
султан Ба янаульского внешнего округа «Области Сибирских Кир гизов».  
В 1853 году начинал военную службу в чине хо рунжего, в 1854 году – 
сотник, 1855 г. – есаул, 1856 г. – майор, 1863 г. – подполковник. Свободно 
владел русским и французским языками. Хорошо знаком с обычаями и тра
дициями своего наро да, занимался сбором ка захского народного фольклора 
и все сведения передавал для научной переработ ки своим друзьямсовре
менникам Ч. Уалиханову, Г.Н. Потанину, Н.М. Ядринцеву и Н.Ф. Косты
лецкому. Дваж ды посетил СанктПетербург (в 1855, 1856 годах), где ставил 
вопросы перед российской и сибиркой администраци ей об открытии для 
казахской молодежи учебных заведений. Принял активное участие в отборе 
этнографических пред метов на Всероссийскую промышленную выставку 
(1882 г.). Автор ряда этнографических работ по истории казахского народа: 
«За метки о киргизах Павлодар ского уезда» (1906 г.), «Киргиз ские народные 
обычаи» (1871 г.), «О скотоводстве у киргизов Западной Сибири» (1883 г.)  
и др. Его добропоря дочность и высокообразованность высоко ценили 
ученые Ч. Уалиханов и Г.Н. Потанин. 

Умер 26 декабря 1884 года в г. Омске, похоронен на роди не.
На могиле Шорманова имеется памятник (ныне а. Тендик – урочище 

Аккелин). В аллее бюстов просветителей и академиков ПГУ им. С. Торай
гырова в 2002 году установлен бюст.
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   ТИЛЕНШИУЛЫ ГАБДЫЛУАХИТ ХАЗРЕТ 
   160 лет (1853) со дня рождения 

Духовный просветитель, хазрет. Родился в селе Кызыл Шилик Щер
бактинского района, происходил из Среднего жуза Бидалы Уак. С детства 
отличался любознательностью, с восьми лет обучался у аульного муллы. 
Вскоре сам стал обучать желающих. Спустя некоторое время отправился 
получать образование в Семипалатинск, а уже в 14 лет поступил в медресе 
Бухары, которое окончил с отличием в 1888 году и тогда же получил титул 
Хазрет. Габдылуахит Хазрет учился в медресе вместе с Машхуром Жуси
пом Копеевым. После учебы Хазрет вернулся в родные края, где построил и 
открыл мечеть (с 1992 г. носит его имя). Он руководил медресе, учил детей 
грамоте, распространял ислам, а также лечил людей молитвами и предска
зывал будущее, помогал нуждавшимся. Ежегодно из учебного заведения, 
которое возглавлял Габдылуахит Хазрет, выпускалось свыше ста учени
ков, будущих мулл. Один из его учеников – известный целитель, костоправ 
Мергалым из Лебяжинского района. 

После смерти Габдыулахита Хазрета на месте захоронения возвели 
шестигранный склеп. В 1964 г. родственники на месте склепа возвели кир
пичное сооружение, ставшее местом паломничества. Паломники во все 
времена приезжали и приезжают к святому месту, чтобы найти успокоение 
или получить благословение мудрого предка. 

В 2012 году был создан попечительский совет разработки эскиза уни
кального мавзолея на месте захоронения Габдылуахита Хазрета. Мавзолей 
духовного просветителя, почитаемого верующими из многих регионов 
Казахстана был возведен на народные деньги. В июле 2012 г. состоялось 
открытие мавзолея на месте захоронения Габдылуахита Хазрета, человека, 
образ которого сохранила признательная народная память. 
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    КУТПАНУЛЫ ИМАНЖУСУП 
    150 лет (18631931) со дня рождения 

Казахский народный ком позитор, акынимпровизатор. Родился в  сель
ской зоне г. Аксу Павлодарской области. Дед Турганбай Датка (18041850) 
являлся бием окрестности Шилик близ г. Туркестана. Отец Кутпан уча
ствовал в восстании под руководством Кенесары Касымова. Иманжусуп 
с ранних лет увлекался песнями, ска заниями, риторикойкрасноречием. 
Познакомился с творчеством Биржансал Кожагулулы, Ахана сере Корам
сина, Укили Ибрая, Балуана Шолака Баймурзина, Мади Бапиулы, дружил 
с Жарылгапберды, Естаем и другими певцами. Встречался с Жаяу Мусой 
Байжановым, который оказал влияние на его мировоззре ние и становле
ние как акынаимп ровизатора. В своих произведениях следо вал традициям 
народных певцов, разобла чал несправедливость феодальной знати, ханов 
и султанов по отношению к народу. Неоднократно преследо вался за свои 
свободолюбивые взгляды. В 19051912 гг. был выслан в УстьКаменогорск, 
затем в 1914 г. в Семиречье. Из ссылки вернулся на кануне Октябрьской 
революции 1917 г. Послед ние годы жил в Центральном Казахстане. 20 дека
бря 1930 года был арестован, расстрелян 2 марта 1931 г., реабилитирован  
в 1990 г. 

Песни Иманжусупа «Сарымойын», «Буғылы мен Тағылы», «Ішім 
өлген дүниеай, құр сыртым cay» («Внутри все мертво, лишь наружность 
цела»), «Әкем Құтпан болғанда ағам Шонай» («Отец Кутпан, а Шонай – 
брат»), «Қысырақтың үйірі жирен ала» («Косяк молодых кобылиц рыжих и 
пест рых»), «Мен қалайша жалғанда тұрақтайын» («И как мне жить в этом 
мире») популярны в народе, свидетельствуют о высокой гражданственно
сти певца в период его творческой зрелости. 
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Песни Иманжусупа записаны А.В. Затаевичем с помо щью К. Байжа
нова, К. Байсеитова, Исы Байзакова. Песня «Сарымойын» использована  
в опере «Кыз Жибек» Е.Г. Брусиловского (ария Бекежана). 

В городе Аксу в честь Иманжусупа Кутпанулы был назван Дворец 
спорта, открывшийся в 2012 году.

Умер в 1931 году в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Литература:
Көшенова Р. Тұлпардың ізімен След Тулпара. – Алматы: «Қазырғұрт» 

баспасы, 2012. – 304 с.

* * *
Шашкова Л. Возвращение Иманжусупа: [интервью с автором книги 

«След тулпара» Р.Н. Кошеновой о поэте и композиторе, батыре И. Кутпа
нове] // Казахстанская правда. – 2001. – 7 апреля. – С. 3.

Жаканов И. Четыре песни как четыре тайны: [о творчестве Иманжу
супа Кутпанулы] // Нива. – 2001. – № 3. – С. 155160.

Кошенова Р. Второе рождение Иманжусупа [Кутпанулы] // Нива. – 
2001. – № 3. – С. 144154.

Кошенова Р. Неопалимая купина: [о творчестве Иманжусупа] // Нива. –  
2002. – № 3. – С. 7983.

Арын Е. О народе судите по его вершинам: [к 140летию Иманжусупа 
Кутпанова] / А. Нухулы // Звезда Прииртышья. – 2003. – 18 марта. – С. 5.

Иманжусупова Р. Сиять звезде Иманжусупа: [об акынеимпровизаторе 
Иманжусупе Кутпанове] // Казахстанская правда. – 2003. – 18 ноября. – С. 4.

Кошенова Р. Феномен сал и сери // Мысль. – 2007. – № 11. – С. 6570.
Касенова А. Будут чемпионы и поэты: [в Аксу открылся Дворец спорта 

им. известного палуана, поэта, композитора Иманжусупа Кутпанулы] // 
Звезда Прииртышья. – 2012. – 27 сентября. – С. 1.

     НАРОДНЫЙ ДОМ
     110 лет (1903) со дня открытия

Народный дом – культурнопросветительное учреждение клубного 
типа в дореволюционном Павло даре. Открыт в 1903 г. при поддержке мест
ных органов вла сти и городского самоуправления. При Народном доме 
существовали – библиотека, чайная, воскресная школа, зал на 150 мест  
с клубной сценой. Павлодарский Народный дом находился в ведении уезд
ного комитета по попечительству о народной трезвости, который возглавил 
штабскапитан В.П. Алексеев. Местная интеллигенция и заезжие артисты 
из Омска и Семипалатинска, солисты столичных оперных театров в Народ
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ном доме ставили спектакли, читали лекции политического и духовного 
содержания. Проводились благотворительные мероприятия, для детей  
в канун Рождества и Нового Года устраивались елки, а для взрослых балы 
и маскарады. В Павлодарском Народном доме впервые показан немой кино
фильм (1906). Впоследствии здесь демонстрировал немые кинофильмы и 
Эдисонтеатр, который давал для учащихся городских учебных заведений 
особые сеансы, согласованные с учебной программой. 

В период первой русской революции 19051907 гг. в Народном доме 
активизировали свою деятельность члены павлодарского социалдемокра
тического кружка. Здесь они нередко проводили агитационную работу 
среди посетителей, организовывали революционные митинги и разбра
сывали листовки. К 1914 г. деятельность Народного дома, не соответство
вавшая требованиям реакционного правительства, была приостановлена,  
а затем и вообще прекращена. В годы первой мировой войны здание быв
шего Народного дома было передано учрежденной в Павлодаре мужской 
гимназии – среднему учебному заведению с приготовительными, 7ю 
основными и 8м специализированным классами. В 1919 г. мужская гимна
зия была преобразована в Совшколу 1ой ступени, после которой здесь поо
чередно размещались семилетняя школа № 12, школа рабочей молодежи  
№ 1 и художественный колледж (ул. Ле нина, 138). 

Литература:
Народный дом // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Павло

дар, 2003. – С. 425.

* * *
Григорьева О. Всё обо всём: [к 70летию Павлодарской области] // 

Звезда Прииртышья. – 2008. – 21 февраля. – С. 6.
Еремеев А. Экскурсия «старый город»: (маршрут № 2) / А. Еремеев // 

Новое время. – 2008. – 20 ноября. – С. 7.
Соколкин Э.Д. Город Павлодар в рукописях Д.П. Багаева: (К 70летию 

Павлодарской области) / Э.Д. Соколкин // Новое время. – 2008. – 27 ноября. –  
С. 6.

     ШКОЛАГИМНАЗИЯ № 9
     75 лет (1938 ) со дня открытия

В 1938 году на городской окраине в двух небольших деревянных домах 
по улице Ленина 66, 68 открылась русскоказахская школа общей площа
дью 458 м2  (81 комната) на 210 мест, с печным отоплением, без водопровода 
и освещения. Первым директором была Морщинина Ольга Ивановна. 
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26 августа 1946 года школа «переехала» на улицу Луначарского, в ней 
были только комнатыклассы (Паспорт семилетней казахской школы № 9, 
№ пр. 785/1/167/15). Здание по адресу Лассаля, 27 (сейчас ул. Короленко, 27) 
построено в 1949 году специально для школы на 194 места. Площадь всех 
помещений – 122, 84 м2.

С 1949 по 1952 гг. директором школы был А.А. Науразбаев, в 1952
1955 гг. – Р.Д. Нурпеисова. Количество учащихся составляло 305 человек.  
В 19551958 гг. – Ш.Д. Ташмагамбетов, 19591962 гг. – К.Б. Байтасов, учи
тель по призванию, ветеран ВОв, Отличник народного образования, 1962
1969 гг. – А.А. Овчинникова. В 1962 году средняя школа № 9 находится 
еще в деревянном здании по улице Короленко, 27. Казахских классов – 7  
(179 учащихся), русских классов – 9 (254 учащихся). 

В 1968 году – школа перешла в новое здание по улице Калинина, 90, 
ей присваивается имя А.П. Гайдара. С 1969 г. до февраля 1988 года школу 
возглавляла М.П. Павленко.

В 80е годы школа улучшает свою материальнотехническую базу, 
оснащается техническими средствами обучения: катушечные магнито
фоны, фильмоскопы, кадоскопы, диапроекторы способствуют активному 
усвоению изучаемого материала. В это время уделяется большое внимание 
развитию спортивной базы школы. 

С марта 1988 по декабрь 1991 гг. – директором школы была В.В. Тка
ченко. 19 мая 1988 г. (приказ № 14/256) Павлодарским Городским Советом 
Народных депутатов и Исполнительным Комитетом было принято реше
ние «О проектировании пристроек к школам г. Павлодара». Среди указан
ных семи школ (№ 12, № 21, № 7, № 14, № 28, № 25) была и СШ № 9.  
На основании данного решения было начато проектирование и строитель
ство пристройки вместимостью 450 учащихся. 

26 апреля 1989 г. приказом Индустриального районо «Об открытии 
опорных школ» с целью оказания методической помощи учителям и по 
внедрению передового опыта, СШ № 9 стала опорной школой по двум 
направлениям – математике и начальным классам.

В 19891990 гг. в школе появились первые компьютеры. В 1991 г.  
к школе была сделана пристройка. С 1992 по 2011 гг. школой руководила 
М.Н. Филинская, отличник образования РК, опытный руководитель, имею
щий фундаментальные знания в области управления и менеджмента, педа
гогики и психологии. В 2003 году в апреле школа получила статус «Школа
гимназия». С 2011 года – директор школы С.В. Завальная.

Богатые школьные традиции помогают формировать поликультурную 
личность выпускника школы № 9. Из года в год школа занимает призовые 
места в городских, областных и республиканских олимпиадах и творче
ских конкурсах.
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Литература:
Советские школы Павлодарского Прииртышья // Пфейфер Н.Э., Бур

дина Е.И. Развитие просвещения в Павлодарском Прииртышье. – Павлодар, 
2004. – С. 110217.

* * *
Шарипов Б. Учитель музыки: [об учителе музыки девятой средней 

школыгимназии А.К. Амосове] // Новое время. – 2011. – 14 апреля. – С. 7.

    ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
    75 лет (1938) со дня создания

Павлодарский областной суд был создан в 1938 году. Оказал положи
тельную роль в практической помощи городским и районным судам, коор
динации деятельнос ти правоохранительных органов, обеспечении едино
образного применения законов, укреплении законности и пра вопорядка  
в области. 

Областной суд имел в составе судеб ную коллегию по уголовным делам 
и судебную коллегию по гражданским делам. Судьи областного суда изби
рались на срок 5 или 10 лет Павлодарским областным Советом депутатов 
трудящих ся. Народные заседатели, также участвовавшие в рас смотрении 
дел, избирались сроком на 5 лет. 

Первым председателем Павлодарского областного суда был Т.Д. Бон
даренко. В годы Великой Отечественной войны должность председателя 
областного суда занимал П.Д. Прокопенко. В послевоенные годы област
ным судом руководили И.И. Кострюков, И.Т. Нурпеисов. Многие годы 
возглавляли Павлодарский областной суд И.Т. Тлегенов, М.Ф. Орлов,  
К. Мейрамов (19681983 гг.; 19871995 гг.). Заместителями председа
теля обла стного суда в разное время были Л.Д. Кременцова, А.А. Вызов,  
С. Оспа нов, Г.А Дворникова, Б.И. Шолимова, В.Н. Каракулова. Более 
25ти лет заместителями председателя областного суда работали О.Д. Тэн,  
Е.И. Икла тый.

Большое внимание в областном суде уделялось подбору кадров. Судьи 
областного суда Тогумбетова Т.С., Пономаренко Ю.А., Нуржанов К.Б. были 
избраны судьями Верховного Суда. Судьи Тетеркин И., Зорин Л. возглавили 
Арбитражный суд республики. Судьи Мамыров М., Спесивых Г., Хамзин 
А. возглавляли областные суды ряда областей Казахстана. В 19661972 гг. 
судьей областного суда работал Айтмухамбетов Т.К., ставший председа
телем Верховного суда республики (19841993 гг.), послом РК в Пакистане  
(с 1994 г.).
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Многие судьи области за добросовестную работу отмечены государ
ственными наградами. Обладатель многочисленных наград К. Мейрамов  
первый в Павлодарской области Почетный судья РК. За многолетнюю  
и безупречную работу в судебных органах указами Президиума Верхов
ного Совета КазССР судьям Смирновой З.Г., Остроушко О.А. были присво
ены звания «Заслуженный юрист Казахской ССР».

С 20062010 гг. председатель Павлодарского областного суда –  
Е.К. Серекбаев. 

С марта 2010 г. А.Б. Каженов.
В области помимо областного суда функционирует 15 судов: 10 район

ных, суды в г. Екибастуз и Аксу, Павлодарский суд № 2, а также созданный 
в 2002 году Специализированный межрайонный экономический суд, в обя
занности которого входит рассмотрение гражданских дел по искам между 
физическими и юридическими лицами, введен суд присяжных. 

Литература:
Павлодарский областной суд // Павлодарское Прииртышье: Энцикло

педия. – Алматы, 2003. – С. 466467.
На службе делу укрепления законности // Павлодарской области –  

70 лет. – Павлодар, 2008. – С. 288294.

* * * 
Голышкин В. С судей спрос особый: [итоги за 2006 год] / В. Голышкин, 

К. Серимбаев // Юридическая газета. – 2007. – 30 января. – С. 1.
70 лет Павлодарскому областному суду и судебной системе Павлодар

ской области // Фемида. – 2008. – № 11. – С. 1013.
На службе у фемиды: [Павлодарскому областному суду – 70 лет] // 

Юридическая газета. – 2008. – 11 июля. – С. 7.
На страже закона: [Павлодарскому обл. суду – 70 лет] // Звезда Приир

тышья. – 2008. – 22 июля. – С. 8.
Судебной системе и областному суду – 70 лет / Прессслужба Павло

дарского областного суда // Звезда Прииртышья. – 2008. – 5 июня. – С. 8.
Голышкин В. Знать о должнике все!: [беседа с пред. обл. суда Ермеком 

Серекбаевым] // Юридическая газета. – 2008. – 14 августа. – С. 1.
Жапарова С. Профессионал – герой: [Павл. обл. суду – 70 лет] // Юри

дическая газета. – 2008. – 22 июля. – С. 4.
Достойная служительница Фемиды [о судье Павлодарского област

ного суда К. Темировой] // Юридическая газета. – 2009. – 11 февраля. – С. 1.
Голышкин В. Ювенальные суды – веление времени: [круглый стол на 

тему «Ребенок и право» провел Павлодарский обл. суд] // Юридическая 
газета. – 2009. – 25 июня. – С. 1.
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Голышкин В. Что съезд грядущий нам готовит?: [беседа о работе 
судебной системы и задачах судей с предс. коллегии по гражд. делам Пав
лодарского обл. суда] // Юридическая газета. – 2009. – 18 ноября. – С. 8.

Голышкин В. Имидж определяет гласность: [о судебной коллегии Пав
лодарского обл. суда] // Юридическая газета. – 2010. – 15 сентября. – С. 3.

Назначения: [о назначении судей Павл. обл. суда] // Звезда Приирты
шья. – 2012. – 14 января. – С. 3.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА И КРАСНОГО КРЕСТА
75 лет (1938) со дня образования

Общество Красного Полумесяца и Красного Креста Республики Казах
стан образовалось в 1938 г. Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца состоит из трех частей. Международный Комитет 
Красного Креста, основанный в 1863 г., защищает жизнь и достоинство 
жертв военных конфликтов. Международная Федерация Обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца, образованная в 1919 году, поддержи
вает гуманитарные программы, осуществляемые Национальными Обще
ствами в оказании помощи наиболее уязвивым людям, пострадавшим в 
ходе ЧС и стихийных бедствий. Национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца, функционирующие более чем в 190 странах мира, 
помогают гражданскому населению, обеспечивая широкий спектр гумани
тарных и медицинских услуг во время военных действий и в мирное время. 

Павлодарское Общество Красного Полумесяца и Красного Креста  
ищет различные формы деятельности, которые могли бы  облегчить участь 
страдающих. Для этой цели работает больница Красного Креста, суще
ствует банк вещей, где ежегодно получают помощь более 1000 человек. 
Через Общество Красного Креста нуждающимся людям периодически ока
зывается помощь из Германии. Больницы области получают медикаменты. 

Волонтеры, спонсоры активно участвуют в деятельности Общества 
Красного Полумесяца и Красного Креста В списках постоянных партнеров 
Общества числились и числятся областная специализированная библио
тека для незрячих и слабовидящих граждан, областной центр формирова
ния здорового образа жизни, Павлодарский медицинский колледж, депар
тамент по ЧС Павлодарской области, областной противотуберкулезный 
диспансер, АО «Алюминий Казахстана», центральная городская больница 
города Аксу, трамвайное управление, АО «Казактелеком», Актогайский 
районный акимат, картоннорубероидный завод, управление внутренней 
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политики, Дом милосердия, областной центр медицины катастроф, руко
водители ТОО, ИП, государственных структур.

Цель Международной Федерации Красного Креста и Красного Полу
месяца – предотвращать и облегчать страдания людей, вносить вклад  
в дело поддержки и упрочнения мира во всем мире.

Литература:
Жилина Н. Под сенью Красного Креста: [о медицинской сестре из  

г. Павлодара А.Я. Дмитриевой] / Н. Жилина // Здравоохранение Казах стана. –  
1987. – № 12. – С. 5658.

Бутабаева Р. Год для нас был юбилейный // Звезда Приитышья. – 1998. –  
1 января. – С. 3.

Игумен Иосиф (Еременко). Троицкий собор города Павлодара // Звезда 
Прииртышья. – 2007. – 6 сентября. – С. 16.

Садимова Р. Все мы братья!: (В этом году исполняется 70 лет Всемир
ной организации Красного Креста и Красного Полумесяца в Казахстане) // 
Звезда Прииртышья. – 2007. – 22 сентября. – С. 3.

Кунст Л. Наш мир. Твой шаг: [о Всемирном съезде молодежи] // Казах
станская правда. – 2009. – 13 мая. – С. 7.

Дворянинова Н. По зову сердца. Торжество гуманного масштаба // 
Регион. kz. – 2010. – 20 мая. – С. 4.

     ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ
     75 лет (1938) со дня открытия

История Дворца школьников началась в 1938 году, когда в Павлодаре 
появился первый Дом пионеров. Поначалу в нем было всего несколько 
кружков. Дети занимались несложными полезными делами: участвовали в 
смотрах художественной самодеятельности, устраивали выставки, сажали 
деревья. Но город рос, все больше детей хотели заниматься в Доме. В 1978 г.  
был построен Дом пионеров имени Героя Советского Союза М. Катаева 
на средства от коммунистических субботников. За ходом строительства 
следил почти весь город. Павлодарцы устраивали субботники, приносили 
в подарок цветы, сажали деревья. Дворец сразу стал одним из красивей
ших зданий в городе. При его отделке использовались особые породы мра
мора, ракушечника. Здание строилось по особому проекту, в числе восьми 
подобных в Советском Союзе. Среди проектировщиков был заслужен
ный архитектор РК Г.В. Гальченко. В год открытия во дворце было около  
150 кружков.
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Славу Дворцу в те годы приносили танцевальные, вокальные, теа
тральные, спортивные кружки. Были кружки общественнополитического 
характера: КИД «Планета», политклуб «Диалог», комсомольский клуб 
«Вертикаль». Ежегодно проводились пионерские слеты, республикан
ские фестивали юных интернационалистов, различные смотры, конкурсы.  
При дворце работал отряд «Красных следопытов», на счету которых более 
400 поисковых дел, создан музей «Дедыветераны, внукиследопыты».

Дворец школьников стал творческой лабораторией для многих педа
гогов. Здесь появились авторская фотошкола А. Пархоменко, балетная 
студия В. Колесниковой. Участниками многих городских праздников были 
циркачи из «Синтезбуффа» Г. Миронова, молодежный агитполиттеатр 
«Прометей» Л. Свищевой, воспитанники студии бального танца «Грация»  
Д. Савостьяненко. Популярным было в те годы городское научное обще
ство учащихся.

В настоящее время дворец имеет 3 корпуса, соединенных галереями: 
учебный, театральный и спортивный. Учебная база Дворца состоит из  
37 учебных кабинетов, лаборатории авиа– и судомоделизма, 2х залов для 
проведения массовых мероприятий, гимнастического зала, бассейна, ста
диона. Работу по воспитанию школьников осуществляют 5 отделов: поли
тикомассовый, методический, художественноэстетического воспитания, 
технического воспитания и обучения, спортивный.

Сегодня работают 260 кружков. Многие коллективы дворца хорошо 
известны в городе. Это изостудия «Арман», ансамбль «Вдохновение», кол
лектив эстрадного танца Л. Корнюхиной, фольклорный ансамбль «То, что 
надо!», студия эстрадного мастерства, театр детской песни Ж. Колмагоро
вой, детский хор, цирковая студия, молодежный театр «Прометей», театр 
детской моды «Стиль», театр кукол «БимБом», детский прессцентр и др.

Дворец школьников – инструктивнометодический центр работы со 
школами области.
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Горбунов С. «Давайте выпускать газету!»: [журналист и филолог, руко
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        ЖЕЛЕЗИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
        60 лет (1953) со дня открытия

Железинская (Урлютюбская) районная детская библиотека была орга
низована как одно из структурных подразделений Урлютюбского райот
дела культуры в июле 1953 года.

Долгие годы библиотека входила в состав районной библиотеки. 
Это был сектор литературы для детей, единственное внешкольное 
учреждение, занимающееся пропагандой детской литературы на селе. 
Время открытия детской библиотеки совпало с целиной. В постанов
лении Совета Министров СССР от 1954 г. за № 1325 «О мерах помощи  
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в уборке урожая» значится: «направить в колхоз 1 мая до конца уборки сле
дующих товарищей, в том числе Шмакову Т., библиотекаря районной дет
ской библиотеки с сохранением 100% заработной платы по месту работы».

В марте 1954 года обе районные библиотеки, в том числе и детская, нахо
дились в помещении районного Дома культуры. Детская библиотека имела  
в своем штатном расписании 2 единицы: зав. детской библиотекой и долж
ность библиотекаря. Первой заведующей значится М.П. Торопчанина,  
а бывший художественный руководитель РДК Т.Е. Шмакова переведена 
библиотекарем детской библиотеки. 

15 декабря 1962 г. приказом за № 564 от 14.12.1962 г., произошло сокраще
ние Урлютюбской детской библиотеки ввиду отсутствия средств. С декабря 
1962 г. и 1 апреля 1964 г. детской библиотеки в райцентре не существовало.  
Фонд передали Железинской средней школе и районной библиотеке.

1 апреля 1964 г. библиотека вновь открыта. Этой датой положено 
начало учету книжного фонда библиотеки. Количество книг на конец  
1964 г. составляло 3860 экз. 

В 1970 г. за активное участие в республиканском смотреконкурсе 
культурнопросветительных учреждений детская районная библиотека 
Железинского района награждена Дипломом Минва культуры.

На 11 июня 1973 г. книжный фонд уже составлял 21 962 экз. С октября 
1979 г. библиотеки Железинского района перешли на централизованную 
форму обслуживания. Согласно решению райисполкома, Железинская рай
онная детская библиотека была преобразована в Центральную районную 
детскую библиотеку. Комплектовались ежемесячно из областного бибкол
лектора, книжного магазина. В среднем в месяц библиотека получала по 
100150 экз. книг, число периодических изданий составляло более 40 наи
менований. Книжный фонд с июня 1973 г. по декабрь 1979 г. увеличился  
на 10 тыс. экз., что составило 31207 экз.

В 1980 г. детской библиотеке выделили просторное и теплое поме
щение. Здесь разместились: абонемент, читальный зал, книгохранилище, 
краеведческая комната, сектор методической помощи библиотекам, рабо
тающим с детьми и подсобное помещение. Работа библиотеки была наце
лена на пропаганду краеведческой литературы среди детей и подростков. 
Итогом этой работы явилось создание краеведческой комнаты в библио
теке, организация «Клуба юного краеведа», выпуск альбома «Летопись 
Железинского района». Накопленный опыт работы Железинской детской 
библиотеки на тему «Изучай, люби свой край» был обобщен областной 
библиотекой и рекомендован для внедрения в практику детских библиотек 
области.
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В 1982 г. библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». В 1983 г. в связи с 30летием со дня образования и за достижение 
высоких показателей в труде, коллектив Железинской районной детской 
библиотеки был награжден Почетной грамотой Железинского районного 
отдела культуры и профсоюзного комитета.

В 1997 году Железинская детская библиотека представила заявку на 
участие в областном профессиональнотворческом конкурсе на лучшую 
нетрадиционную книжную выставку. Среди детских библиотек области 
она заняла 2е призовое место.

В 1998 г. к 45летию библиотеки сотрудниками был создан альбом  
«45летию библиотеки посвящается», представляющий большую истори
ческую и краеведческую ценность.

В 2003 г. коллектив библиотеки принимает участие в Республиканской 
конференции (г. Пав лодар) «Новая библиотека для нового информацион
ного сообщества. Модельная сельская библиотека». Тема конференции 
была посвящена аулу, развитию сельской библиотеки. Конференция дала 
большой стимул к дальнейшему развитию библиотек области, в том числе 
и детских. В феврале 2003 года при библиотеке открылась правовая студия 
«Подросток и закон». В том же году библиотека отметила свой полувековой 
юбилей. За вклад в развитие читательских способностей детей в райцен
тре и за внедрение новаторства в практику работы библиотеки коллективу 
вручен ценный подарок – телевизор.
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УКАЗАТЕЛЬ  
ПАМЯТНЫХ ДАТ И ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2013 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января – 120 лет (18931941) – со дня рождения Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова
1 января – 100 лет (19131999) со дня рождения художника П. Исмаилова
1 января – 90 лет (19232000) со дня рождения актрисы Б. Римовой
1января – 90 лет (19232004) со дня рождения заслуженной артистки 

Казахстана А.М. Мамбетовой
1 января – 75 лет (19381992) со дня рождения поэта и писателя С. Алим

кулова 
1 января – 70 лет (1943) со дня рождения ученоголитературоведа  

М.М. Ауэзова
1 января – 75 лет (19382006) со дня рождения поэта и писателя Е. Утет

леуова
2 января – 70 лет (1943) со дня рождения ученогоселекционера, доктора 

сельскохозяйственных наук А.Н. Шотаева
4 января – 75 лет (1938) со дня рождения народной артистки Казахстана 

А. Абылаевой
5 января – 110 лет (19031967) со дня рождения художника А.И. Нена

шева
7 января – 110 лет (19031971) со дня рождения доктора технических наук 

В.К. Грузинова
10 января – 75 лет (1938) со дня рождения поэта Г. Круглякова
12 января – 110 лет (19031980) со дня рождения поэта, писателя, драма

турга К.И. Деркаченко
13 января – 20 лет (1993) был принят Закон РК «О государственной гра

нице РК»
15 января – 75 лет (1938) со дня образования Атырауской области
15 января – 75 лет (1938) со дня образования Кызылординской области
17 января – 80 лет (1933) со дня рождения поэта Н.А. Жанаева
18 января – 90 лет (19232004) со дня рождения доктора технических наук 

И.Р. Полывянного
19 января – 90 лет (19231989) со дня рождения художника А.М. Степанова
20 января – 70 лет (1943) со дня пуска в эксплуатацию Актюбинского 

завода ферросплавов
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28 января – 140 лет (18731937) со дня рождения общественного деятеля, 
поэта, литературоведа А. Байтурсынова

Январь – 80 лет (1933) со дня основания НИИ педагогических наук 
им. И. Алтынсарина

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – 75 лет (1938) со дня рождения писателя, заслуженного деятеля 

Казахстана М. Искакбая
3 февраля – 85 лет (19281988) со дня рождения актера К. Кожабекова
6 февраля – 80 лет (19331999) со дня рождения балерины, народной 

артистки Казахстана С.И. Кошербаевой
8 февраля – 75 лет (1938) со дня рождения доктора сельскохозяйственных 

наук К. Елемесова
9 февраля – 110 лет (19031972) со дня рождения ученогохимика М.Т. Коз

ловского
9 февраля – 100 лет (19131996) со дня рождения народного артиста Казах

стана Ким Дина
10 февраля – 75 лет (19382004) со дня рождения писателя и критика  

З. Сериккалиева
11 февраля – 90 лет (1923) со дня рождения актера и режиссера, народного 

артиста Казахстана Ю.Б. Померанцева
12 февраля – 80 лет (1933) со дня рождения ученого, доктора геологомине

ралогических наук Х.А. Беспаева
12 февраля – 80 лет (1933) со дня рождения микробиолога, доктора сельско

хозяйственных наук Н.К. Шоканова
12 февраля – 75 лет (1938) со дня рождения заслуженного мастера спорта 

СССР А.Е. Туякова
15 февраля – 90 лет (1923) со дня рождения ученогогеолога Т.Г. Каймира

сова
18 февраля – 75 лет (1938) со дня рождения ученогоэкономиста К. Сага

диева
28 февраля – 75 лет (1938) со дня рождения народного артиста Казахстана 

К.Т. Сатаева

МАРТ
1 марта – 90 лет (19232003) со дня рождения доктора сельскохозяй

ственных наук А. Племянникова
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2 марта – 75 лет (19382007) со дня рождения народного артиста Казах
стана Р.Н. Сейтметова

5 марта – 75 лет (1938) со дня рождения поэта Ж. Аманова
7 марта – 65 лет (19482001) со дня рождения поэта Ж. Абдрашева 
8 марта – 110 лет (19031984) со дня рождения деятеля женского движе

ния в Казахстане С. Есовой
8 марта – 95 лет (19181996) со дня рождения поэтессы Л.Г. Дружининой
10 марта – 90 лет (19231988) со дня рождения кинорежиссера С.Х. Ход

жикова
10 марта – 75 лет (19382011) со дня рождения доктора физикоматемати

ческих наук М.Н. Абдильдина
13 марта – 100 лет (19131960) со дня рождения композитора М. Тулебаева
13 марта – 75 лет (19381999) со дня рождения доктора филологических 

наук С.М. Исаева
14 марта – 85 лет (19281982) со дня рождения поэта Н. Алимкулова 
15 марта – 100 лет (19132002) со дня рождения поэта К. Копишева
15 марта – 70 лет (1943) со дня рождения народного артиста Казахстана 

Р.Т. Жубатырова
23 марта – 110 лет (19031938) со дня рождения общественного деятеля, 

репрессированного С. Баймаханова
24 марта – 70 лет (1943) со дня рождения поэта Р. Ниязбекова
25 марта – 75 лет (1938) со дня рождения доктора химических наук  

К.Х. Токмурзина
31 марта – 65 лет (1948) со дня рождения композитора А.Е. Серкебаева

АПРЕЛЬ
3 апреля – 140 лет (18731919) со дня рождения героя национальноосво

бодительного движения А. Иманова
4 апреля – 80 лет (19332010) со дня рождения журналиста, представи

теля казахской диаспоры Х.О. Калибекулы
5 апреля – 90 лет (19231999) со дня рождения ученогофилолога А.Л. Жов  

тиса
5 апреля – 20 лет (1993) со дня образования АО «Казпочта»
8 апреля – 75 лет (1938) со дня рождения доктора сельскохозяйственных 

наук М.М. Тойшибекова
9 апреля – 90 лет (19232005) со дня рождения доктора технических наук 

Л.П. Ни
10 апреля – 85 лет (1928) со дня рождения поэта А. Налибаева
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15 апреля – 75 лет (1938) со дня рождения народного артиста Казахстана  
Р. Аширбекова

15 апреля – 75 лет (1938) со дня рождения доктора технических наук  
Т.Т. Махмутова

16 апреля – 85 лет (1928) со дня рождения певицы Р.У. Жамановой
16 апреля – 75 лет (19381999) со дня рождения доктора физикоматемати

ческих наук А.К. Жетбаева
17 апреля – 85 лет (19282001) со дня рождения критика, переводчика  

Ж. Исмагулова 
19 апреля – 110 лет (19031976) со дня рождения ученогофизика М.И. Кор  

сунского
22 апреля – 85 лет (19281990) со дня рождения актера Н. Жантурина
23 апреля – 95 лет (19182007) со дня рождения писателя К. Кайсенова
23 апреля – 95 лет (19181985) со дня рождения писателя Ф.Е. Чирвы 
24 апреля – 130 лет (18831939) со дня рождения врача, педагога, ученого 

Х. Досмухамедова
25 апреля – 120 лет (18931968) со дня рождения народного артиста СССР 

К. Куанышпаева
25 апреля – 110 лет (19031971) со дня рождения ученогомедика Е.А. Сад

вакасовой
Апрель – 55 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Коопе

ратор Казахстана»

МАЙ
1 мая – 90 лет (1923) со дня открытия Акмолинского областного 

историкокраеведческого музея 
1 мая – 85 лет (1928) со дня рождения художника С.А. Мамбеева
1 мая – 85 лет (19281993) со дня рождения поэта Х. Хамраева 
1 мая – 75 лет (1938) со дня рождения поэта А. Асылбекова 
1 мая – 70 лет (1943) со дня рождения поэта С. Калиева 
2 мая – 85 лет (19281978) со дня рождения ученогофилолога, доктора 

филологических наук К. Аханова
2 мая – 75 лет (1938) со дня рождения писателя и драматурга Е. Дом

баева
2 мая – 75 лет (1938) со дня рождения поэта С. Иманасова
5 мая – 75 лет (19382004) со дня рождения писателя, драматурга  

В.М. Буренкова
5 мая – 70 лет (19432010) со дня рождения журналиста, писателя, 

переводчика С.А. Абдирайымулы
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9 мая – 90 лет (1923) со дня рождения народного артиста Казахстана 
Б.Б. Жылысбаева

9 мая – 80 лет (19331994) со дня рождения писателя С. Бердикулова
9 мая – 80 лет (19332006) со дня рождения доктора геологоминера

логических наук Е.И. Паталаха
10 мая – 75 лет (1938) со дня рождения доктора биологических наук  

Т. Несыпбаева
15 мая – 80 лет (1933) со дня рождения поэта Ж.С. Карбозина
17 мая – 50 лет (1953) со дня рождения дипломата, государственного 

деятеля Казахстана КЖ.К. Токаева
18 мая – 85 лет (1928) со дня рождения прозаика и публициста Н. Абу

талиева 
20 мая – 75 лет (19381985) со дня рождения актера А.А. Молдабекова
21 мая – 95 лет (19181994) со дня рождения композитора К.Х. Кужа

мьярова
23 мая – 120 лет (18931971) со дня рождения ученогоботаника  

Н.В. Павлова
25 мая – 120 лет (18931932) со дня рождения первой женщины

казашки, профессионального врача с высшим образованием 
А. Досжановой

26 мая – 75 лет (1938) со дня рождения журналиста, писателя М. Жакып
30 мая – 105 лет (19081997) со дня рождения композитора, исследова

теля казахской музыки Б.Г. Ерзаковича
30 мая – 80 лет (1933) со дня рождения доктора технических наук  

Э.С. Айткожина

ИЮНЬ
3 июня – 90 лет (1923) со дня рождения кинорежиссера А.А. Хайдарова
3 июня – 75 лет (1938) со дня рождения доктора экономических наук  

К. Нарибаева
13 июня – 75 лет (1938) со дня рождения доктора сельскохозяйственных 

наук Р. Елещева
15 июня – 90 лет (19231983) со дня рождения писателя, поэта, драма

турга Ж. Едильбаева
15 июня – 80 лет (19331999) со дня рождения актера, народного артиста 

Казахстана М. Бахтыгереева
19 июня – 80 лет (19331971) со дня рождения летчикакосмонавта  

В.И. Пацаева
23 июня – 105 лет (19081979) со дня рождения музыковеда П.В. Ара

вина
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23 июня – 80 лет (1933) со дня рождения кинорежиссера А.Г. Нугманова
24 июня – 75 лет (1938) со дня рождения доктора юридических наук  

Т. Халикова
25 июня – 120 лет (18931938) со дня рождения поэта М.Б. Жумабаева
25 июня – 90 лет (19231974) со дня рождения доктора технических наук 

Ж.Н. Канлыбаевой
29 июня – 105 лет (19081978) со дня рождения ученоголитературоведа 

Н.С. Смирновой

ИЮЛЬ
1 июля – 90 лет (19232003) со дня рождения народной артистки Казах

стана Ж. Бектасовой
10 июля – 70 лет (1943) со дня рождения певицы Р.Т. Жубатуровой
20 июля – 140 лет (18731957) со дня рождения доктора биологических 

наук В.Н. Шнитникова
24 июля – 155 лет (18581931) со дня рождения поэта Ш. Кудайбердиева
27 июля – 70 лет (1943) со дня рождения ученогомедика А.Ж. Абдрах

манова
29 июля – 90 лет (19231984) со дня рождения писателя В.В. Антонова 
Июль – 90 лет (1923) со дня выхода первого номера «Советский 

Казахстан» (с 1926 г. «Народное хозяйство Казахстана»)
Июль – 55 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Бал

дырган»

АВГУСТ
3 августа – 80 лет (1933) со дня рождения ученогохимика З.М. Молдах

метова
4 августа – 95 лет (19181993) со дня рождения переводчика И. Жарыл

гапова
9 августа – 100 лет (19131988) со дня рождения заслуженного деятеля 

искусства Казахстана И.Б. Байльхозина
9 августа – 80 лет (1933) со дня рождения доктора геологоминералогиче

ских наук М. Диарова
12 августа – 55 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Пара

сат»
13 августа – 75 лет (1938) со дня рождения доктора медицинских наук  

Т.А. Жумабекова
15 августа – 110 лет (19031970) со дня рождения геолога Ж. Айталиева
15 августа – 100 лет (19132009) со дня рождения доктора биологических 

наук А.Ж. Жангалиева
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15 августа – 85 лет (19281994) со дня рождения писателя, поэта Г. Каир
бекова

15 августа – 75 лет (19382011) со дня рождения поэта У. Нургалиева
15 августа – 75 лет (1938) со дня рождения народной артистки Казахстана 

Т.Ж. Тасыбековой
16 августа – 60 лет (1953) со дня рождения заслуженного мастера спорта 

СССР А.А. Асанова
20 августа – 75 лет (1938) со дня рождения писателя А. Аширова 
20 августа – 75 лет (1938) со дня рождения писателя О. Сарсенбаева  

(С. Сандыбаева)
21 августа – 400 лет (1613) со дня основания города Уральска
24 августа – 100 лет (19131983) со дня рождения художника Л.П. Леон

тьева
25 августа – 90 лет (19231978) со дня рождения доктора физикоматемати

ческих наук Т.И. Аманова
28 августа – 105 лет (19081976) со дня рождения писателя З. Танхимовича
29 августа – 75 лет (19381999) со дня рождения писателя Н. Толеупова

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 85 лет (19281994) со дня рождения поэта Х. Талгарова
4 сентября – 60 лет (1953) со дня открытия Карагандинского политехни

ческого института
7 сентября – 80 лет (19331994) со дня рождения мастера спорта К.Д. Бай

болова
9 сентября – 80 лет (1933) со дня рождения писателя А. Тарази
11 сентября – 130 лет (1883) со дня основания Семипалатинского краевед

ческого музея
13 сентября – 90 лет (19231998) со дня рождения заслуженной артистки 

КазССР, балерины Н.Е. Тапаловой
13 сентября – 75 лет (1938) со дня рождения Народного артиста КазССР, 

педагога, балетмейстера Б.Г. Аюханова
15 сентября – 95 лет (19181974) со дня рождения писателя К.Ж. Жарма

гамбетова
17 сентября – 95 лет (19181980) со дня рождения ученогомедика С.Н. Нуг

манова
20 сентября – 90 лет (1923) со дня рождения доктора медицинских наук  

С.Б. Балмуканова
21 сентября – 60 лет (1953) со дня открытия Семипалатинского медицин

ского института
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25 сентября – 75 лет (1938) со дня рождения доктора химических наук  
Н. Нурахметова

26 сентября – 105 лет (19081965) со дня рождения поэта Т. Жарокова
26 сентябяр – 75 лет (19382009) со дня рождения доктора исторических 

наук Т.С. Садыкова
28 сентября – 70 лет (19431993) со дня рождения писателя О. Бокеева
30 сентября – 110 лет (19031994) со дня рождения народной артистки 

Казахстана, оперной певицы Н.Н. Самышиной
Сентябрь – 90 лет (1923) со дня открытия Актюбинского областного 

государственного архива

ОКТЯБРЬ
1 октября – 135 лет (18781956) со дня рождения писателя С. Кубеева
1 октября – 95 лет (19181977) со дня рождения дважды Героя Сов. Союза, 

летчика С.Д. Луганского
1 октября – 75 лет (19381999) со дня рождения доктора технических наук 

Б.Б. Бейсембаева
2 октября – 90 лет (19231986) со дня рождения писателя К. Токаева
2 октября – 65 лет (1948) со дня рождения актера, заслуженного артиста 

КазССР Т.К. Жаманкулова
3 октября – 130 лет (1883) со дня открытия Семипалатинской областной 

универсальной библиотеки им. Абая
3 октябяр – 80 лет (1933) со дня рождения доктора химических наук  

Д.Х. Сембаева
4 октября – 70 лет (19432011) со дня рождения композитора Т. Мынбаева
5 октября – 80 лет (19331999) со дня рождения доктора физикоматемати

ческих наук И.Я. Частникова
5 октября – 70 лет (1943) со дня открытия Шымкентского химикотехно

логического института
6 октября – 170 лет (18431916) со дня рождения акына И. Дукенова
6 октябяр – 90 лет (1923) со дня рождения балетмейстера, народного арти

ста Казахстана Д.Т. Абирова
10 октября – 150 лет (18631956) со дня рождения ученогогеолога  

В.А. Обручева
10 октября – 70 лет (1943) со дня рождения режиссера, народного артиста 

Казахстана Е.С. Уразымбетова
12 октября – 90 лет (1923) со дня рождения первого казаха капитана подво

дной лодки К.Ж. Ихарова
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12 октября – 70 лет (1943) со дня рождения певицы, заслуженной артистки 
РК Ж.А. Баймолдиной 

13 октября – 75 лет (19381996) со дня рождения композитора, народного 
артиста Казахстана А. Бейсеуова

15 октября – 85 лет (19281995) со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств КазССР, художника К.М. Шаяхметова

19 октябяря – 80 лет (1933) со дня рождения доктора медицинских наук 
А.К. Машкеева

20 октября – 110 лет (19031970) со дня рождения ученогоматематика  
К.П. Персидского

20 октября – 50 лет (19632008) со дня рождения тяжелоатлета, мастера 
спорта А.М. Храпатого

20 октябяря – 90 лет (19231989) со дня рождения доктора технических наук 
Ш.Ш. Ибрагимова

25 октября – 90 лет (19231994) со дня рождения писателя Т. Ахтанова
25 октября – 80 лет (19332003) со дня рождения писателя и драматурга  

А. Сатаева 
28 октября – 85 лет (1928) со дня пуска Карсакпайского медеплавильного 

комбината
31 октября – 80 лет (1933) со дня открытия Гос. Академ. русского театра 

драмы им. М. Лермонтова
31 октября – 75 лет (1938) со дня рождения режиссера, народного артиста 

Казахстана Р.С. Андриасяна

НОЯБРЬ
1 ноября – 130 лет (18831968) со дня рождения академика А.А. Григо

рьева
4 ноября – 80 лет (1933) со дня рождения литературоведа А. Киршибаева
20 ноября – 80 лет (19331994) со дня рождения доктора филологических 

наук Т. Айдарова
21 ноября – 120 лет (18931973) со дня рождения академика ВАСХНИЛ, 

Героя Соц. Труда В.П. Кузьмина
24 ноября – 75 лет (1938) со дня ввода первой очереди Балхашского меде

плавильного комбината
27 ноября – 95 лет (19181987) со дня рождения писателя Т. Алимкулова
27 ноября – 60 лет (1953) со дня рождения заслуженного тренера Казах

стна С.С. Шаймерденова
Ноябрь – 50 лет (1963) со дня открытия Литературномемориального 

музея писателя им М. Ауэзова
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ДЕКАБРЬ
4 декабря – 75 лет (1938) со дня рождения доктора физикоматематиче

ских наук С.Н. Харина
5 декабря – 100 лет (19131978) со дня рождения писателя Ж. Жумаханова
5 декабря – 85 лет (19281995) со дня рождения поэта А. Жамишева
12 декабря – 110 лет (19032002) со дня рождения доктора сельскохозяй

ственных наук А.М. Габбасова 
12 декабря – 90 лет (1923) со дня основания ЗападноКазахстанского 

областного архива
13 декабря – 90 лет (19232012) со дня рождения писателя А. Набиева
15 декабря – 90 лет (19232012) со дня рождения писателя и поэта А. Раим

бекова 
15 декабря – 75 лет (1938) со дня рождения поэта, литературоведа Ф. Ора

заева
17 декабря – 90 лет (19231990) со дня рождения писателя У. Канахина
20 декабря – 100 лет (19131989) со дня рождения народного артиста Казах

стана Ш.К. Сакиева
20 декабря – 85 лет (19281988) со дня рождения писателя М.Т. Дуйсенова
20 декабря – 85 лет (1928) со дня принятия постановления КазЦИК  

«О переходе на латинизированный алфавит»
24 декабря – 85 лет (19282001) со дня рождения писателя К. Мухамеджа

нова
25 декабря – 105 лет (19081974) со дня рождения писателя Х. Есенжанова
27 декабря – 110 лет (19031958) со дня рождения ученогоязыковеда, тюр

колога С. Аманжолова
28 декабря – 115 лет (18981948) со дня рождения деятеля женского движе

ния в Казахстане А.Д. Оразбаевой
29 декабря – 75 лет (19381992) со дня рождения писателя, критика  

А. Сулей менова 
30 декабря – 70 лет (1943) со дня рождения поэта Н.Б. Хасенова
Декабрь – 155 лет (18581928) со дня рождения первого врачаказаха  

М. Карабаева
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЧИСЛО И МЕСЯЦ  

КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

920 лет (10931166) со дня рождения поэта, мыслителя Я. Ясави

475 лет (15381580) со дня рождения Акназар хана

410 лет (16031664) со дня рождения историка Абильгазы Бахадурхана

370 лет (1643) со дня Орбулакской битвы

330 лет (16931748) со дня рождения Абилькаира хана

330 лет (16931748) со дня рождения батыра Арыстанбая Айбасулы

295 лет (1718) со дня основания г. Семипалатинска

290 лет (17231802) со дня рождения батыра, бия, оратора Сырыма Датова

280 лет (17331824) со дня рождения Кабанжырау Асанулы

280 лет (1733д.с. неустановлена) со дня рождения бия, оратора Жарылгап 
батыра

280 лет (17331782) со дня рождения батыра Жаугаш Кырбасулы

270 лет (17431840) со дня рождения батыра Барак Сатыбалдыулы

265 лет (17481819) со дня рождения Шалакына

230 лет (17831797) со дня начала народноосвободительной борьбы под 
руководством Сырымы Датова

220 лет (17931880) со дня рождения поэта Сабырбая Айталакулы

210 лет (18031846) со дня рождения поэта, батыра Махамбета Утемисова

210 лет (18031884) со дня рождения акына Шоже Каржаубайулы

210 лет (18031872) со дня рождения бия, кюйши Бейсенби Доненбайулы

200 лет (18131892) со дня рождения поэта Б. Балгынбайулы

195 лет (18181889) со дня рождения композитора Курмангазы Сагырбай
улы

180 лет (1833) со дня открытия Карагандинского угольного бассейна

170 лет (18431913) со дня рождения композитораимпровизатора Ахан Сері 
Корамсина
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170 лет (18431916) со дня рождения народного композитора кобызши  
И. Дукенулы

170 лет (18431906) со дня рождения акына, жырау М. Монкеулы

170 лет (18431913) со дня рождения исследователя казахской культуры и 
литературы К. Халида

160 лет (1853) со дня основания г. Казалинска Кызылординской области

150 лет (18631895) со дня рождения композитора, певца, поэта Сары Бата
кулы

140 лет (18731918) со дня рождения общественного деятеля О. Альжанова

130 лет (18831948) со дня рождения чемпиона мира по грекоримской 
борьбе Кажимукана Мунайтпасулы

130 лет (18831922) со дня рождения одного из первых врачейказахов  
Н. Ипмагамбетова

130 лет (18831946) со дня рождения поэта, просветителя Аргымбека 
Апашбайулы

125 лет (18881934) со дня рождения певца Амре Кашаубаева 

120 лет (18931979) со дня рождения акына, певца, кюйши Ж. Аралбаева

110 лет (19031941) со дня рождения акына, жырау, композитора Танжарык 
Жолдыулы

110 лет (19031964) со дня рождения народного поэта Казахстана Н. Ахмет
бекова

100 лет (1913) со дня первого выпуска газеты «Қазақ»

85 лет (1928) со дня открытия КазПИ им. Абая

85 лет (1928) со дня выхода первого номера журнала «Жулдыз»

80 лет (1933) со времени основания Союза художников Казахстана

80 лет (1933) со дня выхода первого номера журнала «Простор»

80 лет (1933) со дня выхода первого номера газеты «Дружные ребята»

70 лет (1943) со дня пуска УстьКаменогорского титаномагниевого ком
бината

55 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Автомобильный 
транспорт Казахстана»
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УКАЗАТЕЛЬ  
ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ  

В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ  
СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ НА 2013 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января – 120 лет (18931941) со дня рождения военачальника И.В. Пан

филова
1 января – 190 лет (18231849) со дня рождения венгерского поэта  

Ш. Петефи
1 января – 150 лет (18631937) со дня рождения французского обществен

ного деятеля П. де Кубертена 
3 января – 110 (19031972) со дня рождения писателя А. Бека
4 января – 370 лет (16431727) со дня рождения английского ученого  

И. Ньютона
6 января – 75 лет (19381979) со дня рождения кинорежисссера  

Л.Е. Ше питько
6 января – 75 лет (1938) со дня рождения итальянского актера и певца  

А. Челентано
7 января – 110 лет (19031976) со дня рождения В.Л. Андреева
8 января – 100 лет (19131972) со дня рождения поэта Я.В. Смелякова
8 января – 130 лет (18831941) со дня рождения художника П.Н. Фило

нова
8 января – 75 лет (1938) со дня рождения оперного певца С.Е. Несте

ренко
9 января – 90 лет (19231994) со дня рождения поэта Б.А. Чичибабина
9 января – 90 лет (19231994) со дня рождения композитора Э.С. Колма

новского
10 января – 120 лет (18831945) со дня рождения писателя А.Н. Толстого
12 января – 385 лет (16281703) со дня рождения французского писателя 

Ш. Перро
12 января – 110 лет (19031960) со дня рождения русского ученого  

И.В. Курчатова
12 января – 100 лет (19121974) со дня рождения одного из основателей 

ногайской литературы Ф. Абдужалелова
14 января – 65 лет (19481981) со дня рождения хоккеиста В.Б. Харламова
17 января – 150 лет (18631938) со дня рождения актера и режиссера  

К.С. Станиславского
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19 января – 150 лет (18631949) со дня рождения русского писателя  
А. Сера фимовича

22 января – 105 лет (19081968) со дня рождения русского физика Л.Д. Лан  
дау

22 января – 225 лет (17881824) со дня рождения английского поэта, дра
матурга Д. Байрона

22 января – 115 лет (18981948) со дня рождения кинорежиссера С.М. Эйзен  
штейна

22 января – 85 лет (19282001) со дня рождения русского писателя  
П.Л. Проскурина

23 января – 230 лет (17831842) со дня рождения французского писателя 
Стендаля

23 января – 85 лет (1928) со дня рождения французской актрисы Ж. Моро
24 января – 165 лет (18481916) со дня рождения художника В.И. Сури

кова
24 января – 120 лет (18931984) со дня рождения русского писателя, лите

ратуроведа В.Б. Шкловского
25 января – 85 лет (1928) со дня рождения государственноого деятеля 

Грузии Э. Шеварднадзе
25 января – 75 лет (19381980) со дня рождения русского поэта, актера  

В.С. Высоцкого
27 января – 65 лет (1948) со дня рождения артиста балета М.Н. Барышни

кова
30 января – 90 лет (19231993) со дня рождения кинорежиссера Л.И. Гайдая

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – 70 лет (1943) со дня окончания Сталинградской битвы
4 февраля – 140 лет (18731954) со дня рождения русского писателя  

М.М. Пришвина
4 февраля – 80 лет (19332012) со дня рождения актера И.В. Кваши
7 февраля – 535 лет (14781535) со дня рождения английского государ

ственного деятеля Т. Мора
8 ферваля – 185 лет (18281905) со дня рождения французского писателя 

Ж. Верна
8 февраля – 85 лет (19282009) со дня рождения актера В.В. Тихонова
9 февраля – 230 лет (17831852) со дня рождения русского поэта, перевод

чика В.А. Жуковского
9 февраля – 75 лет (19381995) со дня рождения писателя Ю.И. Коваля
10 февраля – 110 лет (19031990) со дня рождения композитора М.И. Блан

тера
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10 февраля – 75 лет (19382009) со дня рождения писателя Г. Вайнера
13 февраля – 140 лет (18731938) со дня рождения русского певца, артиста 

Ф.И. Шаляпина
13 февраля – 130 лет (18831922) со дня рождения театрального режиссера 

Е.Б. Вахтангова
14 февраля – 200 лет (18131869) со дня рождения композитора А.С. Дарго

мыжского
16 февраля – 120 лет (18931937) со дня рождения военачальника М.Н. Туха  

чевского
17 февраля – 465 лет (15481600) со дня рождения итальянского поэта  

Д. Бруно
19 февраля – 540 лет (14731543) со дня рождения польского ученого  

Н. Коперника
22 февраля – 225 лет (17881860) со дня рождения немецкого философа  

А. Шопенгауэра
22 февраля – 70 лет (1943) со дня рождения русского писателя Э. Лимонова
23 февраля – 135 лет (18781935) со дня рождения русского художника  

К.С. Малевича
23 февраля – 110 лет (19031943) со дня рождения чешского писателя  

Ю. Фучика
24 февраля – 140 лет (18731921) со дня рождения итальянского певца  

Э. Карузо
24 февраля –100 лет (19131962) со дня рождения русского писателя и поэта 

Э.Г. Казакевича
27 февраля – 100 лет (19131984) со дня рождения американского писателя 

И. Шоу
28 февраля – 120 лет (18931953) со дня рождения кинорежиссера В.И. Пудов  

кина

МАРТ
1 марта – 150 лет (18631927) со дня рождения писателя, драматурга  

Ф. Сологуба
1 марта – 75 лет (19382004) со дня рождения актера Б.Н. Брондукова
1 марта – 65 лет (1948) со дня рождения актрисы И.П. Купченко
4 марта – 335 лет (16781741) со дня рождения итальянского композитора 

А. Вивальди
6 марта – 85 лет (1928) со дня рождения колумбийского писателя  

Г.Г. Маркеса
7 марта – 85 лет (19281984) со дня рождения русского писателя, публи

циста В.А. Чивилихина
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7 марта – 135 лет (18781927) со дня рождения художника Б.М. Кусто
диева

8 марта – 75 лет (1938) со дня рождения поэта, переводчика О.Г. Чухон
цева

12 марта – 150 лет (18631945) со дня рождения русского биолога В.И. Вер  
надского

12 марта – 100 лет (19132009) со дня рождения русского поэта, драма
турга С.В. Михалкова

13 марта – 125 лет (18881939) со дня рождения писателя, педагога  
А.С. Макаренко

17 марта – 115 лет (18981962) со дня рождения библиофила Н.П. Смир
новаСокольского

17 марта – 105 лет (19081981) со дня рождения писателя Б.Н. Полевого
17 марта – 75 лет (19381993) со дня рождения артиста балета Р. Нуреева
20 марта – 185 лет (18281906) со дня рождения норвежского драматурга 

Х. Ибсена
21 марта – 245 лет (17681830) со дня рождения французского ученого 

Ж.Ж. Фурье
26 марта – 75 лет (1938) со дня рождения актера А.В. Петренко
27 марта – 65 лет (1948) со дня рождения актера А.Д. Жаркова
27 марта – 100 лет (19131968) со дня рождения поэта и писателя  

А. Яшина
28 марта – 145 лет (18681936) со дня рождения писателя, публициста  

М. Горького
30 марта – 160 лет (18531890) со дня рождения голландского художника 

В. Ван Гога

АПРЕЛЬ
1 апреля – 140 лет (18731943) со дня рождения композитора С.В. Рахма

нинова
2 апреля – 190 лет (18231886) со дня рождения русского писателя, драма

турга А.Н. Островского
2 апреля – 125 лет (18881982) со дня рождения армянской поэтессы, 

писателя М.С. Шагинян
3 апреля – 170 лет (18431920) со дня рождения русского естествоиспыта

теля К.А. Тимирязева
4 апреля – 195 лет (18181883) со дня рождения английского писателя  

М. Рида
4 апреля – 85 лет (1928) со дня рождения актрисы Э.А. Быстрицкой
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6 апреля – 530 лет (14831520) со дня рождения итальянского художника 
Рафаэля

9 апреля – 80 лет (1933) со дня рождения французского актера Ж.П. Бель  
мондо

12 апреля – 80 лет (1933) со дня рождения испанской оперной певицы  
М. Кабалье

13 апреля – 130 лет (18831945) со дня рождения поэта Д. Бедного 
15 апреля – 80 лет (1933) со дня рождения писателяфантаста Б.Н. Стру

гацкого
20 апреля – 205 лет (18081873) со дня рождения французского императора 

Наполеона
23 апреля – 95 лет (19182009) со дня рождения французского писателя  

М. Дрюона
23 апреля – 95 лет (19182001) со дня рождения актера Г.М. Вицина
25 апреля – 95 лет (19181996) со дня рождения американской певицы  

Э. Фицджеральд
25 апреля – 85 лет (1928) со дня рождения актера Ю.В. Яковлева
30 апреля – 130 лет (18831923) со дня рождения чешского писателя  

Я. Гашека

МАЙ
4 мая – 70 лет (1943) со дня рождения художника М.М. Шемякина
5 мая – 195 лет (18181883) со дня рождения немецкого политического 

деятеля К. Маркса
6 мая – 255 лет (17581794) со дня рождения французского политиче

ского деятеля М. Робеспьера
6 мая – 90 лет (1923) со дня рождения актера В.А. Этуша
7 мая – 180 лет (18331897) со дня рождения немецкого композитора 

И. Брамса
7 мая – 110 лет (19031958) со дня рождения русского поэта Н.А. Забо

лоцкого
7 мая – 125 лет (18881957) со дня рождения поэта, мемуариста Дона 

Аминадо
10 мая – 75 лет (1938) со дня рождения французской актрисы М. Влади
12 мая – 80 лет (19332010) со дня рождения русского поэта А.А. Воз

несенского
13 мая – 90 лет (19232009) со дня рождения композитора И.И. Шварца
17 мая – 165 лет (18481926) со дня рождения русского художника  

В.М. Васнецова
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17 мая – 140 лет (18731935) со дня рождения французского писателя  
А. Барбюса

18 мая – 145 лет (18681918) со дня рождения императора Николая 
Второго

18 мая – 965 лет (10481131) со дня рождения персидского поэта  
О. Хайяма

21 мая – 115 лет (18981990) со дня рождения общественного деятеля 
США, предпринимателя А. Хаммера

21 мая – 445 лет (15681639) со дня рождения итальянского писателя  
Т. Кампанелла

22 мая – 200 лет (18131883) со дня рождения немецкого композитора  
В. Вагнера

22 мая – 100 лет (19132004) со дня рождения композитора Н.В. Бого
словского

26 мая – 180 лет (18331892) со дня рождения русского художника  
М.С. Знаменского

26 мая – 75 лет (1938) со дня рождения писательницы Л.С. Петрушев
ской

26 мая – 105 лет (19081986) со дня рождения драматурга А.Н. Арбузова
27 мая – 310 лет (1703) со дня основания СанктПетербурга
31 мая – 80 лет (19331990) со дня рождения актера Г.И. Буркова

ИЮНЬ
1 июня – 90 лет (19231996) со дня рождения писателя, драматурга, сце

нариста Б.А. Можаева
4 июня – 110 лет (19031988) со дня рождения дирижера Е.А. Мравин

ского
5 июня – 290 лет (17231790) со дня рождения шотландского экономиста 

А. Смита
5 июня – 115 лет (18981936) со дня рождения испанского поэта Ф.Г. Лорки
6 июня – 110 лет (19031978) со дня рождения композитора А.И. Хача

туряна
7 июня – 165 лет (18481903) со дня рождения французского художника 

П. Гогена
10 июня – 100 лет (19132007) со дня рождения композитора Т.Н. Хрен

никова
12 июня – 115 лет (18981940) со дня рождения писателя М.Е. Кольцова
14 июня – 85 лет (19281967) со дня рождения латиноамериканского 

революционера Э. Че Гевары
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15 июня – 170 лет (18431907) со дня рождения норвежского композитора 
Э. Грига

15 июня – 100 лет (19131973) со дня рождения поэта Б.А. Ручьева
17 июня – 285 лет (17281788) со дня рождения поэта В.И. Майкова
17 июня – 110 лет (19031964) со дня рождения поэта М. Светлова
19 июня – 390 лет (16231662) со дня рождения французского математика 

и философа Б. Паскаля
21 июня – 130 лет (18831958) со дня рождения писателя Ф.Ф. Гладкова
21 июня – 60 лет (19532007) со дня рождения государственного и поли

тического деятеля Пакистана Б. Бхутто
22 июня – 115 лет (18981970) со дня рождения немецкого писателя  

Э.М. Ремарка
25 июня – 110 лет (19031950) со дня рождения английского писателя  

Д. Оруэлла
25 июня – 75 лет (1938) со дня рождения русского поэта И.И. Шклярев

ского
28 июня – 65 лет (1948) со дня рождения кинорежиссера С.В. Бодрова

ИЮЛЬ
3 июля – 130 лет (18831924) со дня рождения австрийского писателя  

Ф. Кафки
7 июля – 150 лет (18631934) со дня рождения артиста цирка В.Л. Дурова
8 июля – 75 лет (1938) со дня рождения актера А.В. Мягкова
9 июля – 75 лет (19332003) со дня рождения кинорежиссера Э.Г. Кли

мова
9 июля – 75 лет (1938) со дня рождения актрисы Л.М. Ахеджаковой
13 июля – 200 лет (18131898) со дня рождения архитектора Н.Л. Бенуа
13 июля – 90 лет (19232008) со дня рождения актера М.И. Пуговкина
13 июля – 85 лет (19281990) со дня рождения писателя В.С. Пикуля
14 июля – 110 лет (19031989) со дня рождения американского писателя 

И. Стоуна
14 июля – 270 лет (17431816) со дня рождения поэта Г.Р. Державина
14 июля – 95 лет (19182007) со дня рождения шведского кинорежиссера 

И. Бергмана
14 июля – 85 лет (19281984) со дня рождения писателя Н. Думбадзе
15 июля – 160 лет (18531928) со дня рождения голландского физика  

Г. Лоренца
16 июля – 85 лет (1928) со дня рождения поэта А.Д. Дементьева
18 июля – 80 лет (1933) со дня рождения русского поэта Е.А. Евтушенко
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19 июля – 120 лет (18931930) со дня рождения поэта В.В. Маяковского
21 июля – 75 лет (1938) со дня рождения грузинской певицы Н. Брегвадзе
24 июля – 210 лет (18031856) со дня рождения французского компози

тора Ш. Адана
24 июля – 185 лет (18281889) со дня рождения писателя Н.Г. Чернышев

ского
27 июля – 160 лет (18531921) со дня рождения писателя, публициста, 

общественного деятеля В.Г. Короленко
28 июля – 95 лет (19181998) со дня рождения писателя В.Д. Дудинцева
28 июля – 90 лет (19231987) со дня рождения актера и режиссера  

В.П. Басова
28 июля – 85 лет (1928) со дня рождения актрисы И.В. Макаровой

АВГУСТ
3 августа – 235 лет (1778) со дня открытия оперного театра «Ла Скала»
5 августа – 115 лет (18981949) со дня рождения поэта В.И. Лебедева

Кумача
12 августа – 150 лет (18631941) со дня рождения издателя И.Н. Граната
17 августа – 215 лет (17981831) со дня рождения поэта А.А. Дельвига
17 августа – 120 лет (18931919) со дня рождения актрисы В. Холодной
20 августа – 195 лет (18181849) со дня рождения английской писательницы 

Э. Бронте
20 августа – 200 лет (18131882) со дня рождения писателя В.А. Соллогуба
20 августа – 100 лет (19131994) со дня рождения писателя А.Б. Чаков

ского
21 августа – 100 лет (19132004) со дня рождения драматурга В.С. Розова
21 августа – 70 лет (1943) со дня учреждения суворовских военных учи

лищ
22 августа – 105 лет (19081988) со дня рождения писателя Л. Пантелеева
23 августа – 70 лет (1943) со дня окончания битвы на Курской дуге
26 августа – 270 лет (17431794) со дня рождения французского химика 

А.Л. Лавуазье
28 августа – 65 лет (19482005) со дня рождения актрисы Н.Г. Гундаревой
31 августа – 155 лет (18581944) со дня рождения библиографа И.А. Быч

кова

СЕНТЯБРЬ
4 сентября – 1040 лет (9731048) со дня рождения ученого АльБируни
4 сентября – 245 лет (17681848) со дня рождения французского писателя 

Ф. Шатобриана
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4 сентября – 95 лет (1918) со дня основания издательства «Всемирная 
литература»

6 сентября – 85 лет (19282002) со дня рождения дирижера Е.Ф. Светла
нова

7 сентября – 90 лет (19232004) со дня рождения русского поэта и писателя 
Э. Асадова

8 сентября – 90 лет (19232003) со дня рождения поэта Р.Г. Гамзатова
9 сентября – 185 лет (18281910) со дня рождения писателя Л.Н. Толстого
9 сентября – 95 лет (19182000) со дня рождения русского поэта, перевод

чика Б.В. Заходера 
9 сентября – 80 лет (1933) со дня основания издательство «Детская лите

ратура»
10 сентября – 65 лет (1948) со дня рождения актера И.М. Костолевского
11 сентября – 90 лет (19232009) со дня рождения писателя Г.Я. Бакланова
12 сентября – 80 лет (1933) со дня рождения актрисы Т.В. Дорониной
13 сентября – 90 лет (19231941) со дня рождения участницы Великой Оте

чественной войны З.А. Космодемьянской
15 сентября – 400 лет (16131680) со дня рождения французского писателя 

Ф. Ларошфуко 
15 сентября – 185 лет (18281886) со дня рождения ученого А.М. Бутлерова
19 сентября – 135 лет (18781942) со дня рождения писателя, публициста, 

критика М. Осоргина
20 сентября – 85 лет (19281999) со дня рождения поэта Г.В. Сапгира
21 сентября – 145 лет (18681959) со дня рождения актрисы О.Л. Книппер

Чеховой
23 сентября – 75 лет (19381982) со дня рождения французской актрисы  

Р. Шнайдер
25 сентября – 75 лет (1938) со дня рождения актрисы Л.Н. Федосеевой

Шукшиной
26 сентября – 125 лет (18881965) со дня рождения англоамериканского 

поэта Т. Элиота
26 сентября – 115 лет (18981937) со дня рождения американского компози

тора Д. Гершвина
27 сентября – 210 лет (18031870) со дня рождения французского писателя 

П. Мериме
28 сентября – 105 лет (19081990) со дня рождения литературоведа  

И.Л. Андро никова
28 сентября – 90 лет (19231996) со дня рождения итальянского актера  

М. Мастроянни
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28 сентября – 75 лет (19381973) со дня рождения чилийского певца и ком
позитора В. Хары

29 сентября – 70 лет (1943) со дня рождения польского профсоюзного дея
теля Л. Валенсы

30 сентября – 105 лет (19081974) со дня рождения скрипача Д.Ф. Ойстраха

ОКТЯБРЬ
3 октября – 140 лет (18731950) со дня рождения писателя И.С. Шмелева
3 октября – 140 лет (18731945) со дня рождения писателя В.Я. Шишкова
5 октября – 300 лет (17131784) со дня рождения французского философа 

Д. Дидро
5 октября – 70 лет (1943) со дня рождения актрисы И.М. Чуриковой
8 октября – 190 лет (18231886) со дня рождения писателя И.С. Аксакова
8 октября – 105 лет (19081976) со дня рождения библиотековеда О.С. Чу 

барьяна
10 октября – 200 лет (18131901) со дня рождения итальянского компози

тора Д. Верди
13 октября – 80 лет (1933) со дня рождения театрального режиссера  

М.А. Захарова
14 октября – 75 лет (1938) со дня рождения писателя В.П. Крапивина
16 октября – 125 лет (18881953) со дня рождения американского драма

турга Ю.О’Нила
19 октября – 135 лет (18781942) со дня рождения писателя М.А. Осоргина
19 октября – 95 лет (19181977) со дня рождения поэта, драматурга  

А. Галича
21 октября – 180 лет (18331896) со дня рождения шведского химика  

А. Нобеля
21 октября – 125 лет (18881942) со дня рождения книговеда, краеведа  

Н.В. Здобнова
22 октября – 130 лет (1883) со дня открытия театра «Метраполитенопера»
22 октября – 90 лет (19232011) со дня рождения поэта Н.К. Доризо
22 октября – 70 лет (1943) со дня рождения французской актрисы К. Денев
23 октября – 85 лет (19282003) со дня рождения композитора Ю.С. Сауль

ского
24 октября – 85 лет (19281991) со дня рождения писательницы И.А. Гофф
24 октября – 75 лет (19381990) со дня рождения писателя В.В. Ерофеева
25 октября – 175 лет (18381875) со дня рождения французского компози

тора Ж. Бизе
25 октября – 170 лет (18431902) со дня рождения писателя Г.И. Успенского
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25 октября – 80 лет (1933) со дня рождения русского драматурга А.И. Гель
мана

26 октября – 115 лет (1898) со дня открытия Московского художествен
ного театра (МХАТ)

27 октября – 285 лет (17281779) со дня рождения мореплавателя Д. Кука
27 октября – 155 лет (18581919) со дня рождения американского государ

ственного деятеля Т. Рузвельта
28 октября – 110 лет (19031966) со дня рождения английского писателя И. Во

НОЯБРЬ
2 ноября – 170 лет (18431902) со дня рождения скульптора М.М. Анто

кольского
5 ноября – 135 лет (18781927) со дня рождения писателя М.П. Арцыба

шева
5 ноября – 135 лет (18781939) со дня рождения художника К.С. Петрова

Водкина
5 ноября – 100 лет (19131963) со дня рождения английской актрисы В. Ли
5 ноября – 75 лет (19381980) со дня рождения французского певца  

Д. Дассена
7 ноября – 100 лет (19131960) со дня рождения французского писателя  

А. Камю
9 ноября – 195 лет (18181883) со дня рождения писателя И.С. Тургенева
10 ноября – 520 лет (14931541) со дня рождения швейцарского врача и 

алхимика Т. Парацельса
10 ноября – 125 лет (18881972) со дня рождения авиаконструктора А.Н. Ту  

полева
12 ноября – 180 лет (18331887) со дня рождения композитора А.П. Боро

дина
14 ноября – 65 лет (1948) со дня рождения принца Чарльза Уэльского
17 ноября – 225 лет (17881863) со дня рождения актера М.С. Щепкина
19 ноября – 75 лет (1938) со дня рождения русского писателя Б.П. Екимова
20 ноября – 175 лет (18381906) со дня рождения историка и библиографа 

Н.П. Барсукова
20 ноября – 85 лет (1928) со дня рождения актера А.В. Баталова
21 ноября – 95 лет (19182001) со дня рождения актера М.А. Глузского
22 ноября – 110 лет (19031994) со дня рождения поэта И.Л. Френкеля
23 ноября – 115 лет (18981967) со дня рождения военачальника Р.Я. Ма 

линовского
23 ноября – 105 лет (19081976) со дня рождения писателя Н.Н. Носова
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24 ноября – 300 лет (17131768) со дня рождения английского писателя  
Л. Стерна

24 ноября – 110 лет (19031965) со дня рождения писателя С.П. Злобина
27 ноября – 60 лет (1953) со дня рождения певца, композитора Б.Б. Гре

бенщикова
29 ноября – 110 лет (19031942) со дня рождения писателя Е. Петрова 
30 ноября – 100 лет (19131972) со дня рождения писателя В.Ю. Драгун

ского

ДЕКАБРЬ
1 декабря – 110 лет (19031987) со дня рождения актера М.И. Царева
1 декабря – 90 лет (19231984) со дня рождения писателя В.Ф. Тендрякова
1 декабря – 80 лет (1933) со дня основания Литературного института  

им. А.М. Горького
3 декабря – 105 лет (19081964) со дня рождения писателя О.Н. Писар

жевского
3 декабря – 90 лет (19231977) со дня рождения оперной певицы М. Каллас
5 декабря – 210 лет (18031873) со дня рождения поэта Ф.И. Тютчева
6 декабря – 200 лет (18131877) со дня рождения поэта Н.П. Огарева
6 декабря – 110 лет (19031971) со дня рождения писателя, эссеиста Г. Газ

данова
6 декабря – 100 лет (19132000) со дня рождения русского писателя  

С.П. Залыгина
8 декабря – 160 лет (18531935) со дня рождения поэта В.А. Гиляровского
10 декабря – 75 лет (1938) со дня рождения дирижера Ю.Х. Темирканова
10 декабря – 65 лет (1948) со дня принятия Всеобщей декларации прав 

человека
11 декабря – 100 лет (19131998) со дня рождения французского актера  

Ж. Маре
11 декабря – 95 лет (19182008) со дня рождения писателя А.И. Солжени

цына
11 декабря – 210 лет (18031869) со дня рождения французского компози

тора Г. Берлиоза
12 декабря – 150 лет (18631944) со дня рождения норвежского художника 

Э. Мунка
12 декабря – 85 лет (19281979) со дня рождения актера и режиссера  

Л.Ф. Быкова
12 декабря – 85 лет (19282008) со дня рождения киргизского писателя  

Ч. Айтматова
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13 декабря – 140 лет (18731924) со дня рождения поэта В.Я. Брюсова
13 декабря – 110 лет (19031942) со дня рождения писателя Е.П. Петрова
13 декабря – 105 лет (19081989) со дня рождения актера Р.Я. Плятта
13 декабря – 110 лет (19031989) со дня рождения французского писателя 

Ж. Сименона
15 декабря – 110 лет (19031994) со дня рождения кинорежиссера Ю.Я. Райз  

мана
15 декабря – 90 лет (1923) со дня рождения детского писателя Я.Л. Акима
17 декабря – 110 лет (19031987) со дня рождения американского писателя 

Э. Колдуэлла
17 декабря – 85 лет (1928) со дня рождения актера Л.С. Броневого
19 декабря – 95 лет (19181999) со дня рождения поэта Н.И. Тряпкина
19 декабря – 80 лет (1933) со дня рождения актрисы и режиссера Г.Б. Волчек
22 декабря – 155 лет (18581924) со дня рождения итальянского компози

тора Д. Пуччини
23 декабря – 90 лет (19231976) со дня рождения писателя В.А . Курочкина
23 декабря – 80 лет (1933) со дня рождения императора Японии Акихито
23 декабря – 155 лет (18581943) со дня рождения театрального режиссера 

В.И. НемировичаДанченко
24 декабря – 215 лет (17981855) со дня рождения польского поэта А. Миц

кевича
24 декабря – 195 лет (18181889) со дня рождения английского физика  

Д. Джоуля
26 декабря – 120 лет (18931976) со дня рождения китайского политиче

ского и государственного деятеля М. Цзэдуна
26 декабря – 115 лет (18981980) со дня рождения поэта С.П. Щипачева
26 декабря – 70 лет (19432000) со дня рождения актера В.М. Приемыхова
27 декабря – 65 лет (1948) со дня рождения французского актера Ж. Депардье
28 декабря – 185 лет (18281903) со дня рождения философа Н.Ф. Федорова
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УКАЗАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

12 января – Новый год

8 марта  – Международный женский день

2123 марта – Наурыз мейрамы

1 мая  – Праздник единства народа Казахстана

7 мая  – День защитника Отечества

9 мая  – День Победы

6 июля  – День Столицы

30 августа – День Конституции Республики Казахстан

1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан

16 декабря – День Независимости Республики Казахстан
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И ИНЫХ ПРАЗДНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

НА 2013 ГОД

7 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля).

12 апреля – День работников науки.

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода.

26 мая – День работников химической промышленности (последнее 
воскресенье мая).

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан.

5 июня – День эколога.

6 июня – День финансовой полиции.

23 июня – День полиции.

9 июня – День работников легкой промышленности (второе воскресе
нье июня).

16 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня).

28 июня – День работников связи и информации.

2 июля – День дипломатической службы.

13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности.

21 июля – День металлурга (третье воскресенье июля).

4 августа – День работников транспорта (первое воскресенье августа).

11 августа – День строителя (второе воскресенье августа).

18 августа – День спорта (третье воскресенье августа).

25 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа).

1 сентября – День знаний.
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1 сентября – День работников нефтегазового комплекса (первое воскресе
нье сентября).

15 сентября – День языков народа Казахстана (третье воскресенье сентя
бря).

28 сентября – День работников атомной отрасли.

30 сентября – День работников органов юстиции.

29 сентября – День работников культуры и искусства (последнее воскресе
нье сентября).

29 сентября – День машиностроителя (последнее воскресенье сентября).

5 октября – День учителя.

13 октября – День инвалидов Республики Казахстан (второе воскресенье 
октября).

18 октября – День духовного согласия

19 октября – День спасателя.

27 октября – День работников системы социальной защиты (последнее 
воскресенье октября).

8 ноября – День статистика.

15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный празд  
ник работников финансовой системы Республики Казахстан.

17 ноября – День работников сельского хозяйства (третье воскресенье 
ноября).

6 декабря – День прокуратуры.

12 декабря – День сотрудников таможенных органов.

15 декабря – День энергетика (третье воскресенье декабря).



291

УКАЗАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

И ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ

27 января – Всемирный день таможни.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
15 марта – Всемирный день потребителя.
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дис

криминации.
22  марта – Всемирный день воды.
23  марта – Всемирный метеорологический день.
24  марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
27 марта – Международный день театра.
1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля – День смеха.
2 апреля – Международный день детской книги.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
22 апреля – День Земли.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
28 апреля – Всемирный день породненных городов (Последнее воскре

сенье апреля).
29 апреля – Международный день танца.
3 мая – Всемирный день свободы печати.
3 мая – День Солнца.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
15 мая – Международный день семьи.
17 мая – Международный день электросвязи.
18 мая – Международный день музеев.
21 мая – Международный день культурного развития.
22 мая – Международный день биологического разнообразия.
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31 мая – Международный день без табака.
1 июня – Международный день защиты детей.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
17 июня – Международный день по борьбе с опустыниванием и засу

хой.
23 июня – Международный олимпийский день.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизне

сом.
26 июня – Международный день объединенных наций в защиту жертв 

пыток.
27 июня – Всемирный день рыболовства.
1 июля – Всемирный день архитектуры.
1 июля – Международный день кооперативов.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
20 июля – Международный день шахмат.
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
9 августа – Всемирный день коренных народов мира.
12 августа – Международный день молодежи.
23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвида

ции.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
8 сентября – Международный день распространения грамотности.
8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (Второе вос

кресенье сентябяря).
9 сентября – Всемирный день красоты.
21 сентября – Международный день мира.
27 сентября – Международный день туризма.
29 сентября – Международный день глухонемых (Последнее воскресенье 

сентябяря).
1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября – Международный день музыки.
5 октября – Международный день учителя.
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6 октября – Международный день жилья (Первый понедельник октя
бря).

9 октября – Всемирный день почты.
9 октября – Международный день по уменьшению опасности стихий

ных бедствий (Вторая среда октября).
10 октября – Международный день психического здоровья.
14 октября – Всемирный день стандартов.
15 октября – Международный день сельских женщин.
16 октября – Всемирный день продовольствия.
24 октября – День Организации Объединенных наций.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
13 ноября – Международный день слепых.
14 ноября – Всемирный день качества (Второй четверг ноября).
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета.
16 ноября – Международный день толерантности.
17 ноября – Международный день студентов или День международной 

солидарности студенчества.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – Международный день отказа от курения (Третий четверг 

ноября).
21 ноября  – Всемирный день телевидения.
21 ноября  – Всемирный день приветствий.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над 

женщинами.
1 декабря  – Всемирный день борьбы со СПИДом.
3 декабря – Международный день инвалидов.
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического 

и социального развития.
7 декабря  – Международный день гражданской авиации.
10 декабря – День прав человека.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН,  
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ

Абдильдин Ж.М. – 143 Жумабаев М. – 148
Абильдин Ш. – 142 Жыланбаев М.Т. – 147, 213
Абдрахманов М.М. – 142, 158 Заитов М. – 146
Адильшинов К.Ш. – 148, 221 Залюбовский Н.Ф. – 150, 239
Айдарханов Б.А. – 151 Ибрагимов А.Т. – 145
Алаканулы А. – 147 Идрисов К. – 147, 214
Алимбаев М. – 149, 231 Иренов Г.Н. – 149, 223
Алпысбаев Х.А. – 149 Исиналиев М.И. – 148, 217
Альдебекеулы А. – 152 Кабдуалиев З.К. – 144, 183
Амарбаев АШ.М. – 142 Кабылбеков М. – 148
Асылгазин М. – 149 Кайса ата – 152
Ауталипов Р. – 145 Калкаманулы Б. – 152
Ахметов Б.А. – 144, 188 Канапьянов М. – 148, 220
Ахметов И.С. – 147 Капенов ГУ.С. – 145
Ашитов З.О. – 150 Капесов Н. – 143
Бабкин Г.Н. – 147 Каримбаев С. – 143
Байгабылова Ш. – 147 Касымов Т. – 153
Байгалина Ш. – 147 Катаев М.М. – 150
Бакенов М.М. – 146 Конкашпаев Г.К. – 147
Балтабаева Г.К. – 146 Копеев М.Ж. – 152
Баранов В.Н. – 148 Костылецкий Н.Ф. – 152, 248
Барлыбаев Х.А. – 153 Краснопольский А.А. – 152
Барлыбаева Р.А. – 152 Краснянский Б.З. – 143, 169
Батурин В.П. – 148, 211, 219 Кудайбергенов А.Н. – 145
Бекетов М.П. – 149 Кудин И.Н. – 145
Бектенов М.О. – 153 Кузнецова З.В. – 154
Бекхожин Х.Н. – 150, 240 Курбатов И.И. – 149, 235
Беркимбаев Е. – 152 Кусаинов А.К. – 142, 156
Ворушин И.Д. – 148 Кутпанулы И. – 152, 251
Гейко А.А. – 150 Куттыбайулы Ж. – 152
Динерштейн М.Г. – 144 Лагутин И.В. – 147, 210
Дукенбаев Н.С. – 150 Ломов А.В. – 142
Елгин А.Н. – 148 Лысенко П.Г. – 150
Елистратов С.А. – 150 Манапов М. – 144
Еркасов Р.Ш. – 153 Мартынцев В.М. – 150
Ермаков П.З. – 149 Маукеулы Сакау – 152
Есимханов С.О. – 144 Милевский М.И. – 144
Жанабайулы Ж. – 152 Минаков И.В. – 145
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Москвин Е. – 142 Седельников Е.А. – 146
Музалевский С.А. – 145 Сейсембеков Т.З. – 142, 155
Мусин Ш. – 150, 243 Сейсенбаев Б. – 144
Муткенов С. – 143 Сейсенбеков Б.Б. – 143
Нуркин К.Т. – 147, 209 Сергазина Л.М. – 153
Овчинников А. – 142 Сиязов М.М. – 150
Омаров М.М. – 149 Степаненко В.В. – 143
Омаров Р.А. – 147 Темирбаев Д.Ж. – 142, 159
Омаров У. – 152 Темиргалиев К.Е. – 146, 207
Онаев И.А. – 145, 200 Тиленшиулы Г. – 152, 250
Оразбаев А. – 144, 192 Тлегенов Е.Н. – 145, 197
Оралбаева Н.О. – 145 Торайгыров С. – 149, 226
Орлов Ю.А. – 146 Тулеев Т. – 144
Оспанов И.О. – 142 Тумарбеков А.Т. – 148
Поликарпов В.Ф. – 149, 236 Тумашова М.Г. – 142
Поминов Ю.Д. – 143, 175 Федоров Е.С. – 150
Попова В.Н. – 143, 181 Хамитов М.Х. – 145, 196
Рамазанов А.Г. – 146, 201 Хорошкова Л. – 150
Рахимов К.Д. – 144 Шаймерденов Т.Р. – 143
Сабитов М.С. – 149, 222 Шакенов Н. – 149
Сагындыкова Н.Ж. – 143 Шакимова Б.Ш. – 150
Сакипов З.Б. – 142 Шанин А.Т. – 153
Сальников В.Г. – 149, 234 Шаронов С.П.  – 148
Сатиев К.М. – 148 Шорманов М. – 152, 148
Сатыбалдин С. – 152 Янушкевич А. – 146
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Австралия – 214 Большая Виктория, пустыня – 214
Азия – 215 Большой Акжар, село – 243
Аккелин, аул – 248 Броварки, село – 239
Аккелинская волость – 248 Бухара – 250
Аккольский совхоз – 183, 202 
Акмола – 158

ВосточноКазахстанская область – 
160, 234

Акмолинск – 150 Вьетнам – 215
Акмолинская область – 158, 160, 
171

Галкино, село – 147 
Германия – 240, 257

Аксу – 144, 145, 151, 162, 166, 171, 
183, 188, 195, 244, 245, 251, 252, 
256, 257, 

Градижский район – 239 
Грозный – 203 
Гусиный перелет – 153

Актогай, село – 171, 172 Дальний Восток – 183
Актогайский округ – 171 Джезказган – 200
Актогайский район – 143, 145, 156, 
170, 171, 172, 190, 209, 214, 215, 257

Дзинтари – 208 
Донбасс – 239

АлександровГай, село – 210 Донецк – 169
Алексеевка, село – 207 Европа – 213
АлмаАта – 156, 159, 181, 201, 209, 
215, 217, 220, 223, 236, 243, 244

Египет – 215 
Ерейментауский район – 158

Алматы – 170, 189, 208, 218, 222, 
237

Ермак – 145, 167, 183, 197, 244, 245 
Ермаковский район – 194, 195

Алтайский край – 160, 207, 244 Жалаулинский округ – 171
Андрияновка, село – 172 Жалаулы, озеро – 171
Астана – 175, 192, 198 Жамбыл, совхоз – 222
Астраханская область – 223, 224 Жамбылская область – 252
Ауельбекский округ – 171, 215 Жанажол, село – 208
Африка – 214, 215 Жасыбай, озеро – 161, 239, 246
Барлыбайский округ – 171 Жезказган – 162
Баурмалдык – 188 
Баянаул – 147, 150, 161, 211, 266, 
227, 246

Железинский район – 175, 260, 261, 
262 
Жердевская волость – 219

Баянаульский внешний округ – 248 Жолболдинский округ – 171
Баянаульский район – 142, 146, 200, 
202, 208, 221, 248

Жолкудук, село – 208 
Жосалы, село – 208

Белоруссия – 209 Зайсан, озеро – 219
Бескарагайский район – 156 Западная Сибирь – 244
Бестобе – 158 Иваново – 189
Богембай – 156 Израиль – 240
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Иркутск – 219 Куйбышевский район – 170, 202, 209
Иртыш, река – 160 Купинский район – 175
ИртышКараганда, канал – 162 Куянды – 152
Иртышск – 159 Кызыл Шилик, село – 250
Иртышская равнина – 171 Латвия – 208
Иртышский район – 146, 153, 171, 
172, 183, 188, 220

Лебяжинский район – 156, 209, 222, 
250

Исилькульский район – 158 Ленинград – 211, 220, 235, 
Кагановический район – 194 
Казахстан – 161, 162, 183

ЛенинскКузнецкий – 183 
Ливан – 215

Казгородок, село – 221 Лозовский район – 189
Караганда – 155, 196 Майкаин – 152
Карагандинская область – 160, 183, 
213

Майский район – 243 
Маралды, село – 231

Карабаоба, село – 172 Мекка – 220
Каракумы, пустыня – 214 Миллерово – 169
Караобинский округ – 171 Могилев – 209
Карелия – 211 Мойынкумский район – 252
Каркаралинск – 155 Москва – 159, 182, 189, 219, 220, 222,
Каркаралинский район – 213 237, 244
Карла Маркса, колхоз – 201 Муткенова, село – 172
Карсакпайск – 200 
Качирский район – 142, 171, 197

Муткеновский округ – 171 
Невада, пустыня – 214

Ключевский район – 207 НовоТроицкий – 156
Когалинский округ – 171 Новосибирск – 157, 224
Кожамжар, село – 172 Новосибирская область – 160, 175
Кожамжарский округ – 171 Омск – 192, 220, 148, 252
Кокчетав – 221 Омская область – 158, 160, 220
Кокшетауская область – 226 Павлодар – 143, 144, 145, 147, 148,
Кольчугино – 183 149, 150,153, 154, 160
Краснокутск – 171 Павлодарская область – 142, 144, 
Краснокутский район – 145, 171, 
183, 190, 197

160, 161 
Павлодарский округ – 142

Краснореченский совхоз – 239 Павлодарский район – 142, 169, 171
Краснокутск – 171 Павлодарский уезд – 142
Краснокутский район – 145, 171, 
183, 190, 197

Пакистан – 255 
Панфиловский, совхоз – 153

Краснореченский совхоз – 239 Песчанское, село – 211
Красноярский район – 223 Петрозаводск – 182
Кременчуг – 239 Петропавловск – 220
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Питерка, село – 217 Тамбов – 209
Полтавская область – 239 Тендик, аул – 248
Польша – 209 Тобылгысор, озеро – 171
Померания – 209 Томск – 227
Приреченский округ – 171 Торайгыр, озеро – 161
Пхеньян – 183 Троицк – 226, 227
Разумовский округ – 171 Тульская губерния – 219
Российская Федерация – 160, 217, 
219, 235, 244

Тульская область – 219 
Туркестан – 215

Россия – 161, 162, 169, 175, 190, 
192, 239

Узбекистан – 169 
Уитни, гора – 213

РостовнаДону – 169 Украина – 209, 239
Ростовская область – 169 Урлютюбский район – 260, 261
Румыния – 224 УстьКаменогорск – 208, 219, 251
Сабандыколь, озеро – 161 Финляндия – 167
Самара – 219 Франциям – 169
СанктПетербург – 197, 248 ФРГ – 167
Саратов – 217, 239 Харбин – 183
Саратовская область – 210, 217, 239 Харьков – 209
Сасыксор, озеро – 171 Харьковский округ – 171
Сахара пустыня – 214 Целиноградская область – 161
Свердловск – 220 Центральная Азия – 161
Северная Корея – 183 Центральный Казахстан – 251
СевероКазахстанская область – 
160, 171

Черлакский район – 220 
Чернобыль – 192

Селеты, река – 171 Чернорецк – 188
Семей – 193 Шакат, село – 207
Семипалатинск – 202, 227, 243, 250, 
252

Шидерты, река – 171 
Шилик – 251

Семипалатинская область – 243 Шолаксор, село – 172
Сибирь – 161 Шолаксорский округ – 171
Сирия – 215 Шымкент – 162, 182, 202
Скрябино, село – 235 Щербактинский район – 142, 231, 250
Смоленская область – 211 Экибастуз – 144, 153, 157, 162, 171, 
СНГ – 161, 167, 203, 213 183, 197, 213, 214, 224, 256
Средняя Азия – 214 Эльбрус, гора – 213
Сталинград – 209 Энгельс, город – 239
Становое, село – 219
США – 213, 214
Таволжанск – 189
Тайконур, озеро – 171
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В КАЛЕНДАРЬ

Ақжол – Новый путь
Аналитик
Ардагерветеран
Вектор успеха
Версия
Вести Екибастуза
Вести Павлодара
Вестник КазНУ
Вестник Павлодарского университета
Вестник ПГУ
Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана
Внеклассная работа в школе
Горизонт
Городская неделя
Дамский мир
Дружба народов
Евразийское сообщество
Журналист
Закон и время
Звезда Прииртышья
Здравоохранение Казахстана
Известия
ИзвестияКазахстан
Иртыш
Казахстанспектр
Казахстанская правда
Ленинская смена
Литературная газета
Мирас
Мысль
Наука и жизнь
Наш край
Нива
Новая газета
Новое время
Новое поколение
Огонек
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Өлкетану – Краеведение
Павлодарская неделя
Поиск
Последний звонок
Простор
Пульс села
Регион.kz
Саясат
Советы Казахстана
Труд7
Угольный Экибастуз
Учитель Казахстана
Фемида
Экибастузское обозрение
Эколог
Экологический курьер
Эксперт. Казахстан
Экспресс К
Юридическая газета
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