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АЛҒЫ СӨЗ
С. Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана оқыр
ман қауымды Павлодар өңірінде болған маңызды тарихи және соңғы жыл
дары болған оқиғалрмен таныстыру мақсатында мемлекеттік және орыс
тілдерінде жасалған дәстүрлі «Павлодар облысында 2015 жылы аталып
өтілетін және еске алынатын күндер» анықтамалық-библиографиялық
көрсеткішін ұсынады.
Тарихымызда болған елеулі бір ұмытылмас кезең – Ұлы Отан соғы
сы. 2015 жылы Ұлы Жеңіске 70 жыл толады. Екінші дүниежүзілік соғыстарихтағы аса бір жауапты, сұрапыл, қиын кезең болды.
Қырық алты мың Павлодарлық Сталинградтан Берлинге дейін қиын
майдан жолдарымен өтті, Курск иінінде аяусыз шайқастарға қатысты,
Ленинград блокадасының қыспағын бұзды, Россияның, Украинаның ,
Белоруссияның қалаларын, Балтика жағалауы республикалық азат етті,
Еуропа мемлекеттеріне бостандық әперді.
Ұлы Жеңіске жету үшін қазақстандықтар, оның ішінде павлодарлық
тар талай ерлік көрсетіп, соғыста және тылда көп еңбек етті. Жеңіске өз
үлестерін қосқан мыңдаған павлодарлықтар ордендермен және медаль
дармен марапатталған. Ұлы Отан соғысы қанды майдан жеңіс жолында
ғұмырларын қиғандардың есімдері ел есiнде мәңгі сақтаулы.
Жиырма екі мың шайқас алаңдарында мәңгілік қалып, шаңырағына
оралмады. Жиырма үш жерлесіміз Кеңес Одағының батыры атағына
ие болған. Биыл мерейтой иелері ішінде – Кеңес Одағының батырлары
М. Қайырбаевтың, И. Кривенконың туғандарына 90 жылдық, ал,
И. Ледовский, И. Скляров және С. Маковскийдің туғандарына 95 жыл
дық мерейтойлары аталмақшы.
Биыл мерейтойлары аталатын жерлес ақын-жырауларға биография
лық анықтамалар берілмеген. Өйткені оларға арналған «Павлодар өңірінің
ақын-жыраулары» атты 2004 жылы арнаулы библиографиялық көрсеткіш
құрастырылған. Көрсеткіште ақын-жыраулар туралы толық мәліметтер
берілген.
Библиографиялық құрал бірнеше бөлімнен тұрады. Көрсеткіште
алдымен биографиялық анықтама, соңында әдебиеттер тізімі берілген.
Тізімде алдымен кітаптар, кейін мерзімді басылымдар көрсетіліп, ішінде
алфавит бойынша орналасқан. Күнтізбе әдебиеттерді мейлінше толық
есепке алу міндетін көздемейді. Анықтама берілген мерейтой күндер
жұлдызшалармен белгіленген. Қазақ тілінде берілмеген кейбір анықта
маларды орыс тіліндегі күнтізбектен қараңыз.
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Керекті мәліметтер мен аталып өтілетін күндерді және материал
дарды іздестіріп, анықтау жұмысында С. Торайғыров атындағы облыстық
кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты мен кітап қоры
пайдаланылды.
Пайдаланушыларға осы құралда берілген әдебиеттер тізімімен шек
теулі болмай, көрсеткіш жарыққа шыққаннан кейін кірмей қалған мерзімді
басылымдар бетінде шыққан материалдар және әдебиеттермен, жалпы
жарық көрген жаңа мәліметтермен танысуға болатынын айтады.
Көрсеткіш кітапхана мен мәдени-ағарту мекемелеріне, мұғалімдерге,
студенттерге, ғылыми, бұқаралық-ақпарат қызметкерлеріне және өлкетану
материалдармен танысқысы келетін барша оқырман қауымға арналған.
Құрастырушылар көрсеткіш туралы пікірлеріңіз бен тілектеріңізді
мына мекен-жайға жіберулеріңізді сұрайды:
140000 Павлодар қаласы
Академик Сәтбаев көшесi, 104
С. Торайғыров атындағы облыстық
кiтапхананың ақпараттықбиблиография бөлiмi
http: www.pavlodarlibrary.kz
e-mail: pavlodarlibrary@rambler.rz
e-mail: ounbibo@mail.ru
Тел: 32-58-15, 32-34-77
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2015 ЖЫЛЫ АТАЛЫП
ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРДІҢ
ЖЫЛНАМАЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ
ҚАҢТАР
1 қаңтар – Кеңес Одағының Батыры М. Қ. Қайырбаевтың туғанына
90 жыл (1925-1996)*
1 қаңтар – суретші, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі Қ. Қ. Нүр
кеновтің туғанына 60 жыл (1950)
1 қаңтар – Бүкілодақтық халық санағы өткеніне 45 жыл (1970) (Санақ
мәліметтері бойынша Павлодар облысындағы халық саны
697947 адамды құрады)
3 қаңтар – Павлодар облысының зағип және көзі нашар көретін аза
маттарына арналған арнайы кітапхананың ашылғанына 45 жыл
(1970)
4 қаңтар – ғалым-әдебиетші, журналист Т. Ақшолақовтың туғанына
100 жыл (1915-2010)*
5 қаңтар – ғалым, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстанның ең
бек сіңірген экономисі, Екібастұз қаласының Құрметті азаматы
Б. А. Әубәкіровтің туғанына 60 жыл (1955)
6 қаңтар – Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, актер, режис
сер, драматург А. К. Шаниннің туғанына 110 жыл (1905-1986)*
8 қаңтар – Павлодар облыстық атқару комитетінің облыстық жұмысшы
депутаттар кеңесінің бірінші шақырылымындағы алғашқы сес
сиясының тағайындалғанына 75 жыл (1940)
13 қаңтар – жазушы, журналист Р. Тоқтаровтың туғанына 80 жыл (19352000)
13 қаңтар – Сауда-кооперативтік мектебінің ұйымдастырылғанына
60 жыл (1955)
13 қаңтар – Павлодар алюминий зауытындағы саз-балшық өндірісінің
алғашқы кезегі пайдалануға берілгеніне 50 жыл (1965)
13 қаңтар – облыстық коммерциялық телевизиялық каналдың (КТК)
тұңғыш бағдарламасының жарыққа шыққанына 25 жыл (1990)
15 қаңтар – «Космос» кинотеатры (қазіргі Қ. Әбусейітов атындағы
мәдени-сауық орталығы) ашылғанына 50 жыл (1965)
26 қаңтар – ғалым-тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, өлкета
нушы Б. А. Қуватовтың туғанына 75 жыл (1940-1997)
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28 қаңтар – ғалым-лингвист, филология ғылымдарының кандидаты
О. К. Жармакиннің туғанына 80 жыл (1935)
31 қаңтар – Железинка ауданының құрылғанына 80 жыл (1935)*
31 қаңтар – Успенка ауданының құрылғанына 80 жыл (1935)*

АҚПАН
3 ақпан – Қаз КСР-нің Халық әртісі, актриса К. А. Струнинаның туғаны
на 100 жыл (1915-1980)
15 ақпан – ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Е. Б. Бекма
хановтың туғанына 100 жыл (1915-1966)
16 ақпан – АҚШ журналисі, Павлодар өңірін зерттеуші Дж. Кенненнің
туғанына 170 жыл (1845-1924)
17 ақпан – облыстық «Қазақ тілі» қоғамының құрылғанына 25 жыл (1990)
18 ақпан – Павлодар облыстық баспаханасына Всеволод Ивановтың аты
берілгеніне 50 жыл (1965)
20 ақпан – ғалым-механик, техника ғылымдарының докторы Ф. К. Бой
коның туғанына 95 жыл (1920-2007)
23 ақпан – әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор В. П. Шело
менцеваның туғанына 70 жыл (1945)
24 ақпан – жазушы Вс. В. Ивановтың туғанына 120 жыл (1895-1963)
24 ақпан – Қазақстанның құрметті журналисі, ұстаз, Еңбек ардагері
Ж. Қ. Бижанның туғанына 75 жыл (1940)*
25 ақпан – ҚазССР өнеркәсібінің еңбек сіңірген қызметкері, қоғам қайрат
кері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Н. П. Шабраттың
туғанына 75 жыл (1940)*
Ақпан – «Айреник» («Родина») армян этно-мәдени бірлестігінің құрыл
ғанына 20 жыл (1995)*

НАУРЫЗ
1 наурыз – Қашыр аудандық «Заря» газетінің алғашқы рет жарыққа
шыққанына 80 жыл (1935)
4 наурыз – ғалым-дәрігер, хирург, профессор П. І. Кәкенованың туғанына
80 жыл (1935)
5 наурыз – Ленин атындағы Павлодар трактор зауытының конвейірінен
100 мыңыншы трактор шыққанына 40 жыл (1975)
11 наурыз – Екібастұз кешкі тау-кен құрылысы техникумының алғашқы
түлектерін оқытып шығарғанына 55 жыл (1960)
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12 наурыз – Павлодар құрылыс техникумыда алғашқы дипломдар беріл
геніне 55 жыл (1960)
13 наурыз – инженер-металлург, қоғам қайраткері, Павлодар қаласының
Құрметті азаматы А. Н. Жазиннің туғанына 80 жыл (1935)*
15 наурыз – ғалым, экономика ғылымдарының докторы Б. А. Вахламов
тың туғанына 90 жыл (1925-2000)*
16 наурыз – Павлодар өзен портының құрылғанына 50 жыл (1965)
22 наурыз – фотосуретші, ҚР, РФ Суретшілер Одағының мүшесі, Павло
дар қаласында «Орион» фотоклубын ұйымдастырушы Е. Ния
зовтың туғанына 75 жыл (1940-2009)
23 наурыз – ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы
Т. Ә. Әбдіразақовтың туғанына 95 жыл (1920)*
23 наурыз – мәдениет қызметкері, Н. Островский атындағы облыстық
кітапханың директоры (1978-1985 жж.) Л. М. Грезинаның туға
нына 85 жыл (1930-1993)
24 наурыз – облыстық кәсіподақтар Кеңесі өз жұмысын бастағанына
65 жыл (1950)
25 наурыз – ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы Қ. У. Базар
бековтың туғанына 75 жыл (1940)
28 наурыз – ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы Ж. Қ. Шай
мардановтың туғанына 60 жыл (1955)*
29 наурыз – ғалым, техника ғылымдарының кандидаты, Павлодар қала
сының Құрметті азаматы Қ. Ж. Кұрмановтың туғанына 85 жыл
(1930)*
29 наурыз – ғалым, техника ғылымдарының докторы Ә. Қ. Қарақаевтың
туғанына 75 жыл (1940)*
Наурыз – Павлодар уездік милициясы жанынан мекен-жайлық (адрестік)
бюроның (үстелдің) ашылғанына 95 жыл (1920)

СӘУІР
6 сәуір – Павлодар облысының Қазақстан халықтары Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл (1995)
8 сәуір – актер, әнші Қаз ҚСР-нің Еңбек сіңірген әртісі X. Байырманұлы
ның туғанына 110 жыл (1905-1986)*
8 сәуір – Лозов ауданының құрамында Тобылжан қалалық кенті құрылға
нына 75 жыл (1940)
13 сәуір – Павлодар облыстық санитарлық-эпидемиологиялық стансасы
құрылғанына 75 жыл (1940)
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16 сәуір – суретші, ҚР Суретшілер одағының мүшесі Н. П. Бекетовтың
туғанына 60 жыл (1955)
20 сәуір – журналист, ҚР Журналистер Одағының мүшесі, «Казахстанская
правда» газетінің меншікті тілшісі, жазушы С. А. Горбуновтың
туғанына 65 жыл (1950)
23 сәуір – опера әншісі, ҚР Еңбек сіңірген әртісі, профессор, педагог, «Шах
мардан достарын шақырады» атты фестивальді ұйымдастырушы
Ш. Қ. Әбілевтің туғанына 65 жыл (1950)*
23 сәуір – Павлодар облыстық радиосы алғашқы рет республикалық эфир
ге шыққанына 50 жыл (1965)
Сәуір – Железинка ауданында «Ударник полей» (қазіргі «Родные просторы») газетінің алғаш рет жарыққа шыққанына 80 жыл (1935)*
Сәуір – Екібастұз 1-МАЭС-інің бірінші энергоблогы жұмыс бастағанына
35 жыл (1980)
Сәуір – «Зажги свою звезду» атты балалар және жасөспірімдер шығар
машылық 1 халықаралық фестивалінде Павлолдарлық бес жасар
әнші Маша Мудряк бірінші орынды иеленгеніне 15 жыл (2000,
Мәскеу қ.)

МАМЫР
5 мамыр – журналист, өлкетанушы, жазушы, философия ғылымдарының
кандидаты, ҚазССР Мәдениетітің Еңбек сіңірген қызметкері
В. С. Молотовтың туғанына 100 жыл (1915-2008)*
6 мамыр – фотожуралист, өлкетанушы, ҚР кинематографиясының мүшесі
Ж. М. Сейтеновтың туғанына 60 жыл (1955)
7 мамыр – Павлодар «Октябрь» зауытының атауы Павлодар автоматтан
дыру жобалау-конструкторлық технологиялық институтының
(ПКТИАМ) жобалары бойынша әлеуметтік прогрессивті құралжабдықтар мен механикалық жинау жұмыстарын механикалан
дыру және автоматтандыру құралдарының тәжірибелік үлгілерін
шығаратын тәжіриблік зауыт болып өзгертілгеніне 45 жыл (1970)
9 мамыр – Павлодар қаласындағы Даңқ ескерткішінің ашылғанына
40 жыл (1975)*
10 мамыр – техника ғылымдарының кандидаты, ҚР Еңбек сіңірген қыз
меткері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы А. А. Әлкенов
тің туғанына 80 жыл (1935)*
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13 мамыр – мемлекет және қоғам қайраткері, ауыл шаруашылығы ғылым
дарының кандидаты Қ. Қ. Әшімбетовтың туғанына 80 жыл
(1935-1993)*
16 мамыр – актриса, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген әртісі Н. М. Запруднева
ның туғанына 75 жыл (1940)
17 мамыр – еңбек ардагері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы
И. Д. Рязанцевның туғанына 85 жыл (1930-2010)*
17 мамыр – «Возрождение» неміс қоғамының құрылғанына 25 жыл (1990)*
19 мамыр – ұстаз, Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі, еңбек сіңірген
ұстаз Н. Е. Алексеевтың туғанына 130 жыл (1885-1970)
20 мамыр – ҚР-ның Еңбек сіңірген әртісі, актриса Р. І. Тәжібаеваның
туғанына 60 жыл (1955)
Мамыр – Успен аудандық «Сельские будни» газетінің жарыққа шыққаны
на 80 жыл (1935)*
Мамыр – Павлодар электролиз зауытының бірінші цехының негізіне
алғашқ ы бетон тоннасы құйылғанына 10 жыл (2005)

МАУСЫМ
1 маусым – облыстық мүмкіндіктері шектеулі балаларды оналту орталы
ғының ашылғанына 10 жыл (2005)
5 маусым – Кеңес Одағының батыры, Павлодар қаласының Құрметті аза
маты И. И. Кривенконың туғанына 90 жыл (1925-2001)
6 маусым – ҚазССР-нің Еңбек сіңірген геолог-барлаушысы, өлкетанушы,
облыстағы тұңғыш геология мұражайының негізін қалаушы
С. М. Мурзалевтің туғанына 100 жыл (1915-1985)
7 маусым – ақын, П. Васильев атындағы әдеби бірлестіктің мүшесі
Ю. А. Мостовойдың туғанына 70 жыл (1945)
7 маусым – Павлодар қаласында № 2 орта мектептің ашылғанына 50 жыл
(1965)
9 маусым – Павлодар қаласында «Беларусь» жаңа ұлттық мәдени орталы
ғының тұсаукесері өткеніне 15 жыл (2000)*
15 маусым – Кеңес Одағының Батыры И. Г. Ледовскийдің туғанына
95 жыл (1920-1988)
18 маусым – Павлодар қаласына алғашқы ауырбұрандалы ИЛ-18 ұшағы
қонғанына 45 жыл (1970)
20 маусым – Павлодар қаласында 1 мамыр көшесіндегі 76-шы үйде мешіт
тің ашылғанына 70 жыл (1945)
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22 маусым – мүсінші, ұстаз, Ұлы Отан соғысына қатысушы И. И. Вино
градовтың туғанына 90 жыл (1925-1996)
25 маусым – инженер-гидротехник, «Ұлы Ертіс Ассоциациясы» қоғамдық
бірлестігінің президенті, Ертіс ауданының Құрметті азаматы
Ж. Рамазановтың туғанына 80 жыл (1935-2000)
26 маусым – актер, сахна ардагері В. Н. Кульбачконың туғанына 75 жыл
(1940)
27 маусым – Павлодар қаласында мұғалімдердің облыстық съезі өткеніне
55 жыл (1960)
27 маусым – Павлодар индустриалды институты алғашқы жас мамантүлектерін оқытып шыққанына 50 жыл (1965)

ШІЛДЕ
5 шілде – жазушы, аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері,
Жазушылар Одағының мүшесі А. Жақсыбаевтың туғанына
75 жыл (1940)
5 шілде – Павлодар алюминий зауытының құрылысы басталғанына
60 жыл (1955)
12 шілде – суретші, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ұстаз П. Г. Велич
коның туғанына 85 жыл (1930-2009)
15 шілде – ақын Қ. Боранбаевтың туғанына 100 жыл (1915-1978)*
20 шілде – Қазақ Республикалық ауғанстан ардагерлер ұйымының облыс
тық ауғанстан ардагерлер кеңесі құрылғанына 25 жыл (1990)
23 шілде – Павлодар қаласына майданнан қайтқан алғашқы жеті жауынгер келгеніне 70 жыл (1945)
24 шілде – 8-наурыз атындағы тігін фабрикасының құрылғанына
55 жыл (1960)
25 шілде – ғалым-филолог, филология ғылымдарының докторы Ш. Қ. Сәт
баеваның туғанына 85 жыл (1930-2002)*
27-28 шілде – коммунистік еңбек озаттары мен бригадаларының бірінші
облыстық кеңесі өткеніне 55 жыл (1960)
30 шліде – Павлодар уездік исполкомдық штатына архивариус лауазымы
енгізілгеніне 90 жыл (1925)
Шілде – «Октябрь» зауытының хор ұжымы республикалық көркемөнер
паздар байқауының лауреаты атанғанына 55 жыл (1960)
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ТАМЫЗ
7 тамыз – Суретші, графикші, педагог З. А. Соболеваның туғанына 80
жыл (1935)*
9 тамыз – Павлодар облыстық теледидар және радиотарту комитетінің
құрамында теледидар студиясы құрылғанына 50 жыл (1965)
11 тамыз – Павлодар қаласына әскерден қайтқан майдангер-жауынгерлердің алғашқы эшелоны келгеніне 70 жыл (1945)
12 тамыз – Баянауыл паркіне «Баянауыл мемлекеттік ұлттық паркі»
атағы берілгеніне 30 жыл (1985)
16 тамыз – ұстаз, Қаз КСР Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Д. А. Қапа
шевтың туғанына 90 жыл (1925-2011)*
23 тамыз – Павлодар қаласында Орталық телевизияның алғашқы көр
сетіліміне 45 жыл (1970)
25 тамыз – жазушы, өлкетанушы, Соғыс ардагері Қ. Исабаевтың туғанына
90 жыл (1925)
26 тамыз – № 5/6-шы Ертіс көмір кенішінен көмір тиелген алғашқы эшелон жөнелтілгеніне 45 жыл (1970)
31 тамыз – Павлодар қаласында № 3 орта мектепте облыстық бірінші
экспериментальды-классикалық гимназиясының ашылғанына
25 жыл (1990)

ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – Лебяжі ауылында аудандық «Ленин жолы» (қазіргі «Аққу
үні») газетінің бірінші нөмірі шыққанына 75 жыл (1940)
1 қыркүйек – Павлодарда № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің
ашылғанына 40 жыл (1975)
7 қыркүйек – ғалым-философ, философия ғылымдарының докторы
Ж. Жандосовтың туғанына 100 жыл (1915-2005)
10 қыркүйек – Кеңес Одағының Батыры И. А. Скляровтың туғанына
95 жыл (1920-1992)
14 қыркүйек – Журналист-жазушы М. Қ. Дәуренбековтің туғанына
80 жыл (1935)
15 қыркүйек – ғалым, физика-математика ғылымдарының кандидаты,
өлкетанушы Ж. М. Мардановтың туғанына 70 жыл (1945-2001)
19 қыркүйек – ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы
Қ. М. Арынғазинның туғанына 80 жыл (1935)*
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19 қыркүйек – А. П. Чехов атындағы облыстық драма театрының
құрылғанына 70 жыл (1945)
20 қыркүйек – Павлодар индустриалды институтының құрылғанына
(қазіргі С. Торайғыров атындағы ПМУ) 55 жыл (1960)
22 қыркүйек – ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы Т. А. Прозорованың туғанына 75 жыл (1940)
29 қыркүйек – Ғазиз мешітінің ашылғанына 15 жыл (2000)

ҚАЗАН
3 қазан – ақын-импровизатор И. Байзақовтың туғанына 115 жыл (19001946)*
4 қазан – орыс ғалымы, саяхатшы, географ және этнограф Г. Н. Потаниннің
туғанына 180 жыл (1835-1920)
13 қазан – жазушы, журналист Е. Ерботиннің туғанына 75 жыл (19401992)
14 қазан – ұстаз, сазгер Ш. Рақышевтің туғанына 80 жыл (1935)
16 қазан – ҚР Еңбек сіңірген өнер қайраткері, режиссер Е. К. Тәпеновтың
туғанына 70 жыл (1945)*
16 қазан – Тың өлкесі таратылып, оның құрамындағы облыстар, соның
ішінде Павлодар облысы да тікелей Қазақ КСР-нің республика
лық органдарына бағынатын болғанына 50 жыл (1965)
18 қазан – Сібір тарихшысы, археограф, Петербург академиясының
мүшесі Павлодар өңірінің зерттеушісі Г. Ф. Миллердің туғанына
310 жыл (1705-1783)
18 қазан – Ақын-импровизатор Ж. М. Байжановтың туғанына 180 жыл
(1835-1929)*
18 қазан – Павлодар қаласында трамвай көлігінің алғаш рет жүре баста
ғанына 50 жыл (1965)
20 қазан – Мәртебелі теміржолшы, Павлодар қаласының Құрметті азама
ты Т. Қоңырбаевтың туғанына 100 жыл (1915-1983)*
20 қазан – Екібастұз шыны зауыты іске қосылғанына 70 жыл (1945)
25 қазан – актер және режиссер Ж. Әбілтаевтың туғанына 105 жыл (19101982)
25 қазан – ғалым, медицина ғылымдарының докторы, Ә. Р. Шөкиннің
туғанына 90 жыл (1925-1996)
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26 қазан – Ұлы Отан соғысының қатысушысы, ҚазССР-інің еңбек сіңір
ген құрылысшысы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы
А. В. Андроновның туғанына 90 жыл (1925-1999)
26 қазан – П. Васильев атындағы әдеби қоғамның алғашқы жиыны өтке
ніне 60 жыл (1955)

ҚАРАША
4 қараша – ғалым, техника ғылымдарының докторы В. О. Волошиннің
туғанына 80 жыл (1935-2004)*
7 қараша – Павлодар телеорталығы іске қосылғанына 50 жыл (1965)
(Эфирге алғашқы телебағдарламалар шығып, павлодарлық
жаңалықтардың бірінші топтамасы көрсетілді)*
10 қараша – кітапханашы, «Мәдениет қайраткері» Құрмет белгісінің
иегері, Облыстық зағиптар және көзі нашар көретін азаматтарға
арналған арнайы кітапхананың директоры (1993-2007) З. С.
Әбілдинованың туғанына 65 жыл (1950-2007)
14 қараша – журналист, өлкетанушы К. С. Тюриннің туғанына 85 жыл
(1930-1987)*
15 қараша – хирург-травматолог, медицина ғылымының докторы, профес
сор, ҚазСРР-нің Еңбек сіңірген дәрігері Х. Ж. Мақажановтың
туғанына 100 жыл (1915-1987)
15 қараша – Облыстық психоневрологиялық диспансер құрылғанына 50
жыл (1965)
27 қараша – Кеңес Одағының Батыры, Ұлы Отан соғысының қатысушысы
С. И. Маковскийдің туғанына 95 жыл (1920-2000)
қараша – педагог, ауыл мектебін ұйымдастырушы, Ұлы Отан соғысының
қатысушысы Г. С. Баяндиннің туғанына 115 жыл (1900-1970)*
қараша – Павлодар қаласында алғашқы балалар емханасының ашылға
нына 95 жыл (1920)

ЖЕЛТОҚСАН
5 желтоқсан – педагог, философия ғылымдарының кандидаты, доцент
Қ. Ф. Зағыпаровтың туғанына 80 жыл (1935)*
5 желтоқсан – ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы, про
фессор И. Б. Мадиннің туғанына 100 жыл (1915-2001)
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6 желтоқсан – кинорежиссер, актер және музыкант, Қаз КСР-нің Еңбек
сіңірген әртісі Қ. Ә. Әбусейітовтің туғанына 90 жыл (1925-2002)
6 желтоқсан – актер, сахна ардагері С. Тәжібаевтің туғанына 65 жыл (1950)
7 желтоқсан – Ж. Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыкалық
драма театрының құрылғанына 25 жыл (1990)
17 желтоқсан – Павлодар округінің алынғанына 85 жыл (1930) (аудандық
бөлініс енгізілді)
17 желтоқсан – ақын Ж. Нұркеновтің туғанына 75 жыл (1940-1997)
18 желтоқсан – Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, ақын
К. Ә. Әміржанның туғанына 85 жыл (1930)
18 желтоқсан – Павлодар көркемсурет музейінің ашылғанына 50 жыл
(1965)
24 желтоқсан – ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы
М. Х. Балтабаевтың туғанына 75 жыл (1940-2007)*
25 желтоқсан – тарихшы-ғалым, журналист Х. Н. Бекхожиннің туғанына
105 жыл (1910-1979)
26 желтоқсан – Павлодар облысы құрманына кірген Тың өлкесі құрыл
ғанына 55 жыл (1960)
27 желтоқсан – ғалым, техника ғылымдарының докторы Ә. С. Сағынов
тың туғанына 100 жыл (1915-2006)*
28 желтоқсан – ҚазҚСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі Р. А. Молдабекова
ның туғанына 90 жыл (1925-1996)
28 желтоқсан – ҚР Еңбек сіңірген журналист, Журналистер Одағының
мүшесі, өлкетанушы А. Б. Бәделханның туғанына 85 жыл (19302009)
Желтоқсан – Мәдениет қызметкерлерінің бірінші облыстық съезі
өткеніне 55 жыл (1960)
Желтоқсан – «Татар-башқұрт этно-мәдени этно» бірлестігінің құрыл
ғанына 25 жыл (1990)
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ
Халық ақыны Көтеш Райымбекұлының туғанына 270 жыл (1745-1818)
Ақын-импровизатор Қоблан Бөрібайұлының туғанына 255 жыл (17601840)
Қашыр ауылының құрылғанына 225 жыл (1790)
Башмачное ауылының құрылғанына 215 жыл (1800)
Ақын, қоғам қайраткері Салық Шормановтың туғанына 165 жыл (18501927)
Халық әншісі, домбырашы Б. Ержановтың туғанына 155 жыл (1860-1938)
Ақын С. Әмірәмзеұлының туғанына 155 жыл (1860-1923)
Ағартушы Қ. М. Ертісбаевтың туғаныныа 145 жыл (1870-1931)
Педагог, қоғам қайраткері А. А. Барлыбаевтың туғанына 135 жыл (18801937)
Ағартушы, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі С. М. Мұстафиннің туға
нына 130 жыл (1885-1955)
Педагог, ағартушы, халық ағарту ісін ұйымдастырушы Т. Нуркиннің туға
нына 130 жыл (1885-1937)
Қоғам қайраткер Б. Нұржанұлының туғанына 130 жыл (1885-1954)
Шарбақты аудандық Александровка орта мектебінің ашылғанына
130 жыл (1885)
Композитор, халық әншісі Майра Шамсутдинованың туғанына 125 жыл
(1890-1927)*
Ақын-импровизатор Момын Әшірбековтың туғанына 125 жыл (18901973)
Педагог, ағартушы Н. Алшыновтың туғаныныа 120 жыл (1895-1956)
Ақын-импровизатор Ж. Жолдиновтың туғаныныа 120 жыл (1895-1983)
Революционер, азамат соғысының қатысушысы И. И. Маковскийдің туға
нына 120 жыл (1895-1945)
Ағартушы, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі Х. Шаяхметовтың туға
ныныа 120 жыл (1895-1979)
Жазушы, аудармашы және журналист Қ. Б. Тайшықовтың туғанына
115 жыл (1900-1937)
Павлодар қаласында «Ақ мешіттің» ашылғанына 110 жыл (1905) (Ак. Мар
ғұлан көшесінде орналасқан)*
Павлодар қаласы № 7 орта мектебінің ашылғанына 110 жыл (1905)
Алексеевка (Баянауыл ауданы) және Александровка (Шарбақты ауданы)
ауылдарының құрылғанына 110 жыл (1905)
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Песчан орта мектебінің ашылғанына 105 жыл (1910)
Павлодар қаласында орыс-қырғыз екікласстық училищесінің ашылғанына
105 жыл (1910)
Новопокровка, Церковное, Краснокутское (қазіргі Ақтоғай), Қараоба
ауылдарының құрылғанына 95 жыл (1920, Ақтоғай ауданы)
Красноармейка, Шарбақты, Маралды станцияларының құрылғанына 95
жыл (1920)
ҚазКСР-ң Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Д. И. Подберезныйдың
туғанына 90 жыл (1925-1972)
Павлодар қаласы радиотарабының іске қосылғанына 85 жыл (1930)
Ертіс аудандық «Ертіс» газетінің құрылғанына 85 жыл (1930)
Павлодар медицина колледжінің ашылғанына 80 жыл (1935)
Ғалым-геолог Д. Н. Беляшовтың туғанына 75 жыл (1940)
Павлодар қаласында алғашқы көп қабатты үй – Естай көшесінде орналас
қан он алты пәтерлі үй пайдалануға берілгеніне 75 жыл (1940)
Павлодарда бірінші «Жедел жәрдем» машинасы пайда болғанына 75 жыл
(1940)
Май аудандық «Шамшырақ» газетінің құрылғанына 75 жыл (1940)
Павлодар қаласында П. И. Чайковский атындағы № 2 балалар музыкалық
мектебінің ашылғанына 55 жыл (1960)
«Ертіс» футбол клубының құрылғанына 50 жыл (1965)
Павлодар қаласыда академик Қ. И. Сәтбаевтың ескерткіші ашылғанына
5 жыл (2010)
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«ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2015 ЖЫЛЫ АТАЛЫП
ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕР»
КҮНТІЗБЕСІНЕ БЕРІЛГЕН ҚЫСҚАША АНЫҚТАМАЛАР
МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 қаңтар		
			

Кеңес Одағының Батыры М. Қ. Қайырбаевтың
туғанына 90 жыл (1925-1996)

Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Семиярка ауылында
туған. Мемлекет және партия қызметкері, Кеңес Одағының Батыры (1945),
Подольск артиллерия училищесін (1941) және Ф. Э. Дзержинский атындағы
академияны (1946) бітірген. 1943 ж. 2-дүниежүзілік соғыста 712-танкіге
қарсы артиллерия батальонының командирі (17-танкіге қарсы артиллерия
полкі, 2-Гвардия армиясы, 1-Балтықмаңы фронты). 1946-57 жж. Успен және
Ақсу аудандарының халық депутаттары кеңесінің атқару комитеттерінің
төрағасы, 1957-68 жж. Қазақстан Компартиясы Ақтоғай ауданы партия
комитетінің 1-хатшысы, 1968-76 жж. халық депутаттары Павлодар атқару
комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. М. Қайырбаев Ленин, Алек
сандр Невский, 1-2-дәрежелі Отан соғысы, 3 мәрте Еңбек Қызыл Ту, Қазан
революциясы ордендерімен және медальдарымен марапатталған. Павлодар
қаласындағы бір көшеге және БЖСМ-ге Қайырбаев есімі берілген. Жеңіс
алаңында бюст, тұрған үйіне мемориалдық тақта орнатылған.
Әдебиеттер:
Баймұратұлы Бақыт. Ер есімі – ел есінде: [«Шаңырақ» ұлттық орта
лығында Кеңес Одағының батыры Махмет Қайырбаевтың 85 жылдығына
арналған еске алу шарасы болды] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 6 ақпан. –
4 б.
Дала қыраны [Текст]: (Кеңес Одағының батыры Махмет Қайырбаев
тың 85 жылдығына орай) // Ертіс нұры. – 2011. – 11 ақпан. – 2 б.
Жұматов Айбек. Батыр есімі ұлықталды: [Кеңес Одағының Батыры
Махмет Қайырбаев жайлы] // Шаһар. – 2010. – 29 сәуір. – 2 б.
Қоңыр Т. Батырдың сексен жылдығы аталып өтті: [Кеңес Одағының
батыры Махмет Қайырбаев туралы ] // Новая газета. – 2005. – 6 қаңтар. –
8 б.
Махмет Қайырбаев: [Кеңес Одағының Батыры Махмет Қайырбаев
жайлы] // Шаһар. – 2010. – 11 ақпан. – 6 б.
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4 қаңтар		
			

Ғалым-әдебиетші, журналист Т. Ақшолақовтың
туғанына 100 жыл (1915)

Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қызылтау болысында туған.
Ғалым, педагогика ғылыми дарының кандидаты (1967), профессор (1995).
1939-1958 жж. мектепте мұғалім, директор, Павлодар облысы оқу бөлімінің
меңгерушісі (1948-51), 1958-62 жж. «Қазак тілі мен әдебиеті» журналының
тұңғыш редакторы, «Қазақстан мұғалімі» газетінің бас редакторы, 196265 жж. «Мектеп» баспасының директоры, 1965-95 жж. Қазақ педагогикалық
ғылыми зерттеу институты (қазіргі Қазақ білім академиясы) институты
директорының орынбасары, бөлім меңгерушісі, аға ғылыми қызметкер
болып еңбек етті. 22 басылымын көрген 9-шы сыныпқа арналған «Қазақ
әдебиеті» оқулығының негізгі авторларының бірі. Қазақ әдебиеті пәні
бойынша көптеген әдістемелік оку кұралдары мен зерттеулердің, моно
графиялардың, 200-ге жуық ғылыми мақалалардың авторы. Әдебиет
танушы-ғалым Е. Ысмайыловпен бірге 1939 ж. «Қазак әдебиеті» хресто
матиясын жазып шығарды. Ағылшын драматургі Шекспирдің «Гамлетін»,
грузин жазушысы Лео Клочелидің «Гвади Бичва», венгр жазушысы
Томаш Ацеланың «Знаменосцы» романдарын және т. б. орыс, шет ел
жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Халық компози
торы, ақын Естай өмірін жан-жақты зерттеді. Т. Ақшолақов ауыз әдебиеті
мұраларын жинаушы ретінде де белгілі. Ы. Алтынсарин атындағы
медальдың (1965), тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының (2000) иегері. Қазақстан
Республикасы білім беру ісінің үздігі. Қызыл жұлдыз, I дәрежелі Отан
соғысы ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Ақшолақов Т. Зерделі ойдың зергері (З. Шашкиннің туғанына
90 жыл) // Қазақстан мұғалімі. – 2003. – 28 ақпан. – 6 б.
Ақшолақов Т. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту:
(әдебиет тануда) / Т. Ақшолақов. – Алматы: Мектеп, 1975. – 184 б.
Ақшолақов Т. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту:
[Э-цифрленген кітап] / Т. Ақшолақов. – Алматы: Мектеп баспасы, 1975. –
184 б. +CD-ROM.
Ақшолақов Т. Өлеңімен шежіре өрнектеген (Қалижан Бекхожинді
еске алғанда) // Түркістан. – 2004. – 20 ақпан. – 6 б.
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Ақшолақов Т. Шығарманың көркем айшықтарын таныту: (әдістемелік
құрал): [Э-цифрленген кітап] / Т.Ақшолақов; Өңделген, толықтырылған
екінші басылымы. – Алматы: Рауан, 1994. – 224 б. +CD-ROM.
Ақшолақов Төлеутай. Көркем шығармаға талдау жасау / Т. Ақшолақов. –
Алматы: Мектеп, 1983. – 192 бет.
Жұмалиев Қажім. Қазақ әдебиеті: 21-басылуы 9-кл. / Қ. Жұмалиев,
Т. Ақшолақов. – Алматы: Рауан, 1994. – 192 б.
Жұмалиев Қажім. Қазақ әдебиеті: Жалпы білім беретін мектептің
9-сыныбына арналған оқулық / Қ. Жұмалиев, Т. Ақшолақов. – 24-басылуы. – Алматы: Мектеп, 2001. – 232 б.
Ақшолақов Т. «Жарылғап ескі әншінің маңғазы еді»: [Бірегей, біртуар
әнші-композитор Жарылғапбердінің биыл дүниеге келгеніне 150 жыл] //
Сарыарқа самалы. – 2001. – 29 маусым. – 26 б.
Профессор Төлеутай Ақшолақов: «Мен бақытты жанмын»: [ҚР Білім
беру ісінің үздігі, тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының лауреаты, белгілі педа
гог, профессор, көрнекті ғалым Т. Ақшолақов туралы] //Қазақ әдебиеті. –
2005. – 4-10 ақпан. – 7 б.

6 қаңтар		
			
			

Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері,
актер, режиссер А. К. Шаниннің
туғанына 110 жыл (1905-1986)

Баянауыл ауданының қазіргі Южный ауылында 1905 жылы дүниеге
келді. Атығай бала кезінен әкесінің айтқан жырларына, шешендік сөз
деріне, ауыз әдебиетінің асыл да нәрлі нұсқаларына, халқымыздың інжумаржандай нақыл сөздеріне ерекше зейін қойып ер жетеді.
Білім нәрін ауылынан бастаған ол оқуын әрі қарай Семейдегі ауыл
шаруашылығы техникумда жалғастырады. Семейде оқыған жылдары
ағасының режиссерлігімен «Ес-аймақ» драмалық группасы қойған спек
такльдерді, соның ішінде Жұмат жазған «Арқалық батырды» да көреді.
Бұдан соң Алматы театрының әртістері, оның ішінде Қ. Байсейітов, Қ. Жан
дарбеков, К. Байсейітова сынды тарландармен танысуы оның бойындағы
өнер деген құштарлығын арттырады.
Бойдағы туа біткен талант пен асқақ арман жетелеген Атығай Мәскеу
кинематография институтының режиссура факультетіне түсіп, екі курсын
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бітіргесін отбасы жағдайына байланысты кері қайтады. Елге оралған ол
1932-1934 жж. аралығында Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласы
жұмысшы жастар театрында актер әрі драматург, ал 1934-1938 жж. Пав
лодар театрының көркемдік жетекшісі әрі газет қызметкері болып істейді.
1938-1943 жж. Қарағанды драма театрында актер әрі екінші режиссер
болып тағайындалып, театр сахнасында көптеген белді рөлдерде ойнап,
бірқатар спектакльдерді сахналап, халықтың шынайы ықыласына бөле
неді.
1943 жылдан бастап 1956 жылға дейін Қарқаралы колхоз-совхоз
театрының режиссері болып қызмет атқарады. 1956 жылы театрдың
жабылғанына қарамастан, мәдениет бөлімінде автоклуб меңгерушісі әрі
драма үйірмесінің жетекшісі болып қызмет істейді.
Атығай Шанин басқарған жылдары халық театры сексеннен астам
спектакльді сахналайды. Солардың ішінде «Қыз Жібек», «Тергеу аяқ
талды», «Қызыл сұңқарлар», «Шұға», «Біздің Ғани», «Өзіме де сол керек»,
«Айман-Шолпан», «Қамар сұлу» спектакльдері бар.
1967 жылы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері деген
құрметті атағы берілді. Ән-би ансамблін ашуды қолға алады. 1969 жылы
«Салтанат» ән-би ансамблі құрылады. 1970 жылы Қарағандының «Кенші
лер» Мәдениет сарайында өткен облыстық байқауда «Салтанат» ансамблі
бас жүлдені жеңіп алады.
1986 жылы қайтыс болып, Қарқаралыда жерленген. Халық алдында
қалтықсыз қызмет атқарып келе жатқан Қарқаралы халық театрында
2003 жылы Қазақ КСР-ң еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Атығай
Шаниннің есімі берілді.
Әдебиеттер:
Қалиев Қ. Ә. Режиссер, актер, драматург: [Жерлесіміз А. Қ. Шанин
туралы] // Руханият. – 2005. – 18 ақпан. – 8 б.
Қалиев Қ. Режиссер. Актер. Драматург: [Атығай Шанин туралы] //
Сарыарқа самалы. – 2005. – 7 маусым. – 4-5 б.
Шайхимова Маржан. Өнердегі өмір: [атақты жерлесіміз, Қазақ КСРнің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, режиссер, актер әрі драматург
Шанин Атығай Құрманбайұлының туғанына 105 жыл толып отыр] //
Сарыарқа самалы. – 2010. – 16 наурыз. – 3 б.
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31 қаңтар 			
				

Успенка ауданының құрылғанына
80 жыл (1935)

Павлодар облысының солтүстік-шығысында орналасқан әкімшілікаумақтық бөлініс. 1935 ж. құрылған. Жер аумағы 5,5 мың км2. Тұрғыны
12,9 мың адам (2012). Аудандағы 22 елді мекен 9 ауылдық округке бірік
тірілген. Әкімшілік орталығы – Успенка ауылы Аудан жері толығымен
Құлынды даласында жатыр. Сондықтан оның жер бедері тегіс келеді. Аудан
ның салыстырмалы түрде көтеріңкі келген шығыс бөлігінің абсалюттік
биіктігі 137 м (Галицкое ауылы маңында). Геологиялык тұрғысынан аудан
аумағы Батыс Сібір тақтасының жас эпигерциндік платформасының
негізінде қалыптасқан. Оның үстін мезозой-кайнозой кезеңінің құрлықтық
және теңіздік қалың шөгінділері жапқан. өзен, көл аңғарлары төрттік
кезеңнің қиыршықты-малтатасты шөгінділерінен түзілген. Тұз, құрылысқа
қажет құм, қиыршықтас, құмды-саздақты кен орындары барланған.
Ауданның климаты тым континенттік. Қысы суық, ызғарлы, жазы құрғақ,
қоңыржай. Қаңтар айындағы жылдық орташа температура – 18-19° С,
шілдеде 20-2ГС Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 250-300 мм.
Қар қалың (30-35 см) түседі. Қыс айларында желдің басым бөлігі оңтүстікбатыс және оңтүстік-шығыстан, жазда батыс, солтүстік-батыстан соғады.
Желдің орташа жылдамдығы 3-4 м/с. Аудан жерінде тұрақты ағыны бар
өзен жоқ. Көлдері көп. Ірілері: Үлкен Әжболат, Үлкен және Кіші Тобылжан,
Балқазы, Шаған, Айнақ, Клевкино, Кұлақсор, т. б. Бұлардың барлығы дерлік
тұзды. Топырақ жамылғысын қызғылт қоңыр, қоңыр, көл жағалауларында
шалғынды-құмдақты топырақ құрайды. Ресеймен шектесетін тұсында
сортаңды-құмдақты қоңыр топырақ тараған өсімдігін қызғылт селеу,
сәбізшөп аралас әр түрлі астық тұқымдастары құрайды, шығысындағы
сортаңдау жерде төскейшөп жусан аралас бетеге өседі. Солтүстігінің біраз
бөлігін қайыңды шоқ ормандар алып жатыр. Аудан аумағында қасқыр,
түлкі, қоян, қарсақ, елік, сарышұнақ, аламан кездеседі. Аудан халқының
басым бөлігін қазақтар мен орыстар құрайды, одан басқа украин, неміс,
т. б. ұлт өкілдері тұрады.
Бұрынғы нан, май з-тары, тұз өндіру кәсіпшілігі, жөндеу шеберха
налары, құрылыс, автокөлік мекемелері және ауыл шаруашылығындағы
ұжым-шарлар мен кеңшарлар негізінде ауданда 1 АҚ, 10 ЖШС ұйымдас
тырылған. Ауыл шаруашылық өнімдерін шығаратын 6 ауыл шаруашылық
кәсіпорны, 187 шаруа қожалықтары, 5187 жеке кәсіпкерлік, 2 шағын
диірмен, 1 макарон цехы, 8 шағын наубайхана, 1 сүт өңдейтін цех,
5 сұйық май шығаратын цех жұмыс істейді. Ауданда жалпы білім беретін
20 мектеп, 20 клуб, 18 кітапхана, 3 балабақша, денсаулық сақтау және
емдеу саласында аудандық аурухана, 2 емхана, 13 медициналық және
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3 фельдшерлік-акушерлік пункт, 2 дәрігерлік амбулатория бар (2012).
Аудан жерімен Маралды-Тобылжан темір жолдары, Павлодар-Қарасуық
(Ресей), Успенка-Шарбақты автомобиль жолдары өтеді.
(Ертістің Павлодар өңірі энциклопедиясынан алынған)
Әдебиеттер:
Аудан дамуында айшықты істер көп: [Арнаулы беттер] // Сарыарқа
самалы. – 2010. – 3 маусым. – 4-5 б. Әр тарапқа әр берген әріптестік: (Успен
ауданының Галицкое ауылында І аймақаралық кәсіпкерлікті дамыту
форумы өтті) // Сарыарқа самалы. – 2014. – 14 қаңтар. – 4 б.
Бықай Фарида. Асқақтаған ауыл, абырой арқалаған азамат: [Павло
дар облысыныдағы Успен ауданы туралы] // Егемен Қазақстан. – 2011. –
4 қараша. – 7-8 б.
Бықай Фарида. Галицкое – Бөрілі арасы… // Егемен Қазақстан. – 2014. –
13 ақпан. – 5 б.
Жұмаділов Данияр. Ауыл ажарлана түсуде: [Успен ауданындағы
танымал шаруашылық – «Галицкое» ЖШС жайлы] // Сарыарқа самалы. –
2011. – 15 қазан. – 2 б.
Келешегі кемел кәсіптік лицей: [Успенка ауданындағы 25 кәсіптік
лицей туралы] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 14 мамыр. – 4 б.
Қабылденова Құндыз. Ғылымдар «патшасының» төресі: (Ардагер
ұстаз Біләл Ехсанұлы жайлы) // Сарыарқа самалы. – 2013. – 10 желтоқсан. –
9 б.
Науқанға әзірлік мығым: (Успен ауданындағы егін шаруашылығы) //
Сарыарқа самалы. – 2014. – 5 сәуір. – 4 б.
Успен ауданы тәуелсіздік жылдарында // Сарыарқа самалы. – 2011. –
3 қараша. – 4-5 б.
Шодыр Нұржайна. Ауыл – мектебімен ажарлы: (Успенка ауданының
Қоңырөзек елді мекеніндегі Павлов орта мектебі) // Сарыарқа самалы. –
2011. – 4 маусым. – 3 б.
Шодыр Нұржайна. Өткенді сараптау – болашаққа бағдар: [Ауылдық
жерлерді көркейтуге арналған айшықты істер Успенка ауданында атқа
рылуда] // Сарыарқа самалы. – 2012. – 3 наурыз. – 3 б.
31 қаңтар			
				

Железинка ауданының құрылғанына
80 жыл (1935)

Павлодар облысының қиыр солтүстігіндегі әкімшілік бөлініс. 1935 ж.
құрылған. Оңтүстік-батыста Омбы, солтүстік-шығыста Ресей Федерация
сының Новосибирск облысымен, оңтүстігінде Қашыр, батысында Ертіс
23

өзені арқылы Ертіс аудандарымен шектеседі. Оңтүстік-батыстан солтүстікшығысқа қарай 150 км-ге, енді жері 80 км-ге созылып жатыр. Жалпы аумағы
7,67 км2, облыс аумағының 6,1 %-ын құрайды. Аудан орталығы – Желе
зинка ауданы. Ертіс жазығының солтүстігін алып жатқан орманды дала
белдемінде орналасқан. Тұрғыны 17 мың адам (2012). Аудан аумағындағы
40 елді мекен 13 ауылдық округке біріктірілген. Ондай жерлерде шие,
итмұрын, қарақат, жидек, бүлдірген өседі. Жануарлар дүниесінен қасқыр,
түлкі, қарсақ, күзен, қоян, борсык, сарышұнақ, суыр; өзен мен көлдерде
және оған таяу жерлерде қаз, үйрек, аққу, қасқалдақ, тырна, қызғыш, тау
құдірет, орман шоқтарында бұлан, елік, бүркіт, жапалақ, қарға, сауысқан,
далада бозторғай, шымшық, т. б. мекендейді. Ертіс өзенде ақ балық, бекіре
тұқымдастар, алабұға, сазан, шортан, көлдерде шабақ, ала бұға, т. б. кез
деседі. Ауыл шаруашылығында шикізатын өңдеуді 32 нысан жүзеге асы
рады, оның ішінде 4 диірмен, 13 наубайхана, 9 күнбағыс майын өндіретін
цех, 1 сүт өндіру цехы, 2 шұжық жасайтын цех, 1 макарон, жарма өнімдерін
өндіретін 1 цех, тері дайындайтын 1 цех.
Аудандық аумағында 2012 жылдың 1 қарашасындағы мәлімет бой
ынша тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілері 761 бірлікті құрады.
Оның ішінде 574 жеке кәсіпкер, шаруа (фермерлік) қожалықтар 257,
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 661. Ауданда 36 жалпы білім беретін
мектеп, 1 аудандық орталық аурухана, 1 туберкулезге қарсы аурухана,
5 дәрігерлік амбулатория, 1 фельдшерлік пункт, 31 медицина пункт, 6 дәрі
хана, 1 аудандық мәдениет үйі, 10 ауылдық мәдениет үйлері, 4 клуб, 1 тарихи-өлкетану мұражайы, 1 аудандық кітапхана, 17 кітапхана, 1 денешы
нықтыру-сауықтыру кешені, 1 балалар және жасөспірімдерге арналған
спорт мектебі, 8 стадион, 26 спорт зал т. б. мекемелер бар. Аудан жері
арқылы Көкшетау – Қарасу темір жолдары, батыс жағында Ертіс өзен
бойлай мемлекетаралық Павлодар – Омбы автомагистралі өтеді.
(Ертістің Павлодар өңірі энциклопедиясынан алынған)
Әдебиеттер:
Амантайұлы Жарқынбек. Жасыл желекті, жемісті еңбекті өңір!:
[Железин ауданда «Бизнестің жол картасы – 2020» мемлекеттік бағдарла
масы сәтті жүзеге асуда] // Сарыарқа самалы. – 2012. – 1 қыркүйек. – 5 б.
Ашкенова Ғалия. Наурыз тойы-көктем қуанышы: [Железинка ауда
нындағы мұражайдың наурыз мерекесі] // Родные просторы. – 2011. –
31 наурыз. – 2 б.
Әбішев Асыл. Белсенді еңбек – берекенің басы аудан өмірі толайым
істерге толы: [Железинка – Ертістің Павлодар өңіріндегі астықты аудан
ның бірі] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 10 шілде. – 1 б.
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Әбішев Асыл. Жарқын келешекке ұмтылған Железинка // Сарыарқа
самалы. – 2011. – 18 маусым. – 3 б.
Әбішев Асыл. Железинка жеріндегі Жаңа жұлдыздың жарқын келбеті:
[Железинка ауданы туралы] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 17 маусым. –
4-5 б.
Әміренов Еркебұлан. Тарихи бай, болашағы нұрлы: (Железин ауданы
жетпіс бес жылдық мерейтойын атап өтті) // Сарыарқа самалы. – 2010. –
10 тамыз. – 3 б.
Әміренов Фархат. Ажары келіскен астықты өлке: (Железинка ауда
нына арналған айқарма бет) // Сарыарқа самалы. – 2012. – 7 маусым. – 4-5 б.
Әміренов Фархат. Теңдессіз агроқалашық: (Железинка ауданында
заманға сай агроқалашық салынып жатыр) // Сарыарқа самалы. – 2012. –
7 маусым. – 1 б.
Байбосын Сайлау. Сегіз жылдан бері сергелдеңге түскен ауыл: [Желе
зинка ауданына қарасты Алакөл ауылы туралы] // Ертіс дидары. – 2011. –
23 маусым – 11 б.
Бықай Фарида. Алакөлдегі ауқымды істер: [Железинка ауданындағы
Алакөл ауылында орналасқан Ваха Аушев басқаратын «Пахарь» шаруа
қожалығы» ЖШС туралы] // Егемен Қазақстан. – 2012. – 4 ақпан. – 1 б.
Бықай Фарида. Жайнаған, жасарған Железинка // Егемен Қазақстан. –
2012. – 12 қаңтар. – 10 б.
Бықай Фарида. Железин емес, Үрлітүп: [Железинка ауданына –
75 жыл // Егемен Қазақстан. – 2010. – 4 қыркүйек. – 12 б.
Жайықбаев Нұрбол. Ақ қайыңды ауылдарда ауыз толар істер бар:
[Облыс әкімі Б. Сағынтаев Железинка ауданының шалғай ауылдарын ара
лады] // Сарыарқа самалы. – 2011. – 11 қазан. – 1-2 б.
Қыздарбек Фархат. Ұйымдастыра білген ұтады: (немесе Железин
ауданындағы өміршең бастамалар) // Сарыарқа самалы. – 2012. – 26 сәуір. –
7 б.
24 ақпан			
				

Журналист, ұстаз Ж. Қ. Бижанның
туғанына 75 жыл (1940)

Ақтоғай ауданы Шұға ауылында туған. Қазақстанның Құрметті
журналисі (2009). Қарағанды пед. институтын (1966), Алматы Жоғары
партия мектебін (1978) бітірген. 1957-1958 жж. Краснокутск (қазіргі
Ақтоғай) ауданының «Коминтерн» кеңшарында тракторшы, 1958-1962 жж.
Жаңаталап сегіз жылдық мектебінде мұғалім болған. 1966-1974 жж.
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мектепте мұғалім, аудандық «Білім қоғамының» жауапты хатшысы,
аудандық партия комитетінің нұсқаушысы, аудандық атқару комитеті
мәдениет бөлімінің меңгерушісі, 1974-1976 жж. Екібастұз аудандық
«Вперед-Алға» газеті редакторының орынбасары, 1978-79 жж. Екібастұз
АКӨБ бастығының орынбасары, Екібастұз қаласы атқару комитеті
мәдениет бөлімінің меңгерушісі, 1979-1997 жж. Павлодар обл. Телерадио
компаниясының редакторы, аға, бас редакторы, саяси шолушысы, бас
продюсері, төрағаның орынбасары, ҚР Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назар
баев бүкілхалықтық Президент сайлауы қарсаңында 1991 ж. журналист
Ж. Бижанға берген сұхбатында 1993 ж. тағайыңдалған халықаралық
«Болашақ» стипендиясы туралы идеясын тұңғыш рет айтқан. 1997-2002 жж.
облыстық тілдер басқармасының бөлім бастығы, облыс әкімі аппаратының
бөлім кеңесшісі, облыстық ауыл шаруашылық департаментінде бас маман,
аудармашы, 2002-05 жж. облыстық телеарнаның редактор-үйлестіру
шісі қызметтерін атқарды. 2005 жылдан Павлодар мемлекеттік универ
ситетінде «Білік» газетінің редакторы, Е. Бекмаханов атыңдағы ғылымипрактика орталықта ғылыми, аға ғылыми қызметкер, университетте аға
оқытушы, доцент, профессор қызметтерін атқарады. Ж. Бижан – «Заман
дастар тағылымы», «Ардақты елім – Ақтоғай» (С. Мағзұмовпен бірге)
кітаптарының, 50-ден астам ғылыми мақалалардың, «Дала уалаяты»
газеті (1988-1902): жеке тұлға және қоғам атты» монографиясының, 1 оқу
құралының, республикалық және облыстық телеарналардан берілген
«Көзқарас», «Дәуір» телехабарларының авторы. «Исабек ишан» (2011),
«Ақкөл – Жайылма өңірі» (2012) кітаптарының жауапты редакторы. Пав
лодар облысының журналистер (1981) және Қазақстан Журналистер одағы
сыйлығының лауреаты (1982), КСРО Телеарнасы және радиосының үздігі
(1991), облыс әкімі грантының иегері (2009). «Тың және тыңайған жерлерді
игергені үшін» (1967), «Еңбек ардагері» (1988), С. Торайғыров атындағы
алтын медальдарымен марапатталған.
Әдебиеттер:
Бижан Жұмасейіт // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 248-249 б.
Өнерлінің өрісі кең: [ҚР Журналистер Одағы сыйлығының лауреаты,
КСРО Теледидары және радиосының үздігі белгісінің иегері, ҚР Құрметті
журналисі Ж. Қ. Бижан 70 жаста] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 18 ақпан. –
6 б.
Парасатты Президент, кемеңгер Көшбасшы: [Қазақстанның Құрметті
журналисі, С. Торайғыров таныдағы ПМУ-дің профессоры Жұмасейіт Қоға
байұлы Бижанмен сұхбат] / әңг. Асыл Әбіш // Сарыарқа самалы. – 2012. –
22 қараша. – 7 б.
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Жұматов Айбек. Жаңа кітап жарық көрді: (Журналист, ПМУ профес
соры Жұмасейіт Бижанның «Журналист шығармашылығында жаңа инно
вациялық технологиялар» атты жаңа оқу құралының тұсаукесері өтті) //
Шаһар. – 2014. – 14 ақпан (№ 6). – 5 б.
25 ақпан			
				
				

Қоғам қайраткері, Павлодар облысының
Құрметті азаматы Н. П. Шабраттың
туғанына 75 жыл (1940)

Қаз ССР-нің Өнеркәсіп саласына еңбек сіңірген қызметкері (1992 ж.),
қоғам қайраткері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы (2000 ж.). Ақтөбе
облысында дүниеге келген. 1959 ж. Шымкент техникумын, 1966 ж. – инже
нер-механик мамандығы бойынша Қазақ химия-технология институтын
бітірген. Семейдегі силикат зауытында шебер болып істеген. Кейін Шым
кент асбестцемент құрылымдары комбинатында шебер және бас механик
болды. Павлодарда 1980-2013 жж. Павлодар картон-рубероид зауытының
директоры қызметінде болды. Н. П. Шабраттың жетекшілігімен қысқа
мерзім ішінде зауыттағы жұмыстың өндірістік-шаруашылық қызметінде
қайта құру және қалпына құру жұмыстары жүрді. Бұл Қазақстандағы
осы бағыттағы жағыз зауыттағы өнімдерінің шығарылымын арттырды.
Зауыт қызметкерлерінің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жасауға
көп көңіл бөлінді. 1983 ж. Бастап зауыт үнемі қаланың Құрмет Тақтасына
енді. Н. П. Шабраттың жетекшілігімен зауыт қаланың үй құрылысына
және қаланың инфрақұрылымына едәуір үлес қосты. Зауыт тұрақты түрде
қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетті.
Н. П. Шабрат бірнеше рет облыстық мәслихат депутаттығына сай
ланды. Н. П. Шабраттың есімі Благовещенск соборының кіре берісіндегі
мәрмәр тақтасына енгізілді. Зауыт мешіт құрылысына белсенді араласты.
Н. П. Шабрат «Құрмет Белгісі» орденімен (1986 ж.), «Құрмет» орде
німен (2001 ж.), «Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл» мерейлі медалімен
(2001 ж.), Орыс Правослв шіркеуінің әулие князь Мәскеулік Даниилдің
медалімен (1999 ж.). 26.10.1991 ж. ҚазССР Жоғары Төралқасының Жарлы
ғымен Н. П. Шабратқа «ҚазССР-нің Еңбек сіңірген өндіріс қызметкері»
атағы берілді. Павлодар қаласы мәслихатының шешімімен Н. П. Шабратқа
Павлодар қаласының Құрметті азаматы атағы берілген.
Әдебиеттер:
Әдебиеттерді орыс тіліндегі анықтамадан қараңыз.
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Ақпан		
			

«Айреник» («Родина») армян этно-мәдени
бірлестігінің құрылғанына 20 жыл (1995)

Павлодар облыстық армян бірлестігі «Айреник» («Отан») Павло
дардағы Қазақстан Халқы Ассамблеясында ұлттық-мәдени орталықтар
қалыптаса бастаған кезде құрылды. «Айреник» қоғамын құру бастама
сында Сержик Мартиросян, Карлен Григорян, Хачатур Калаян, Арсен
Дардзиян және басқа ақсақалдар тұрды. Қоғамның құрылымында бас
қарма, ақсақалдар кеңесі және жастар қоғамы құрылды, әдеби үйірме, би
ұжымы жұмыс істейді. Құру мақсаты – аймақтағы бейбітшілік пен келісімді
нығайту, армян мәдениетін, өз халқ ының тарихын, әдет-ғұрыптары мен
салттарын жаңғырту мен сақтау. Алғашқы төрағасы Сержик Мартиросян
болды, ол орталықты 8 жыл басқарды. Одан кейін қоғамды Вячеслав Иор
данян басқарды. 2006 ж. «Айреник» төрағасы Камо Бадоян. Қазіргі кезде
қоғамды Э. Б. Петросян басқарады.
«Айреник» барлық қалалық, облыстық және республикалық іс-ша
раларға қатысады. Қоғаммен көптеген армян халқының мейрамдары мен
салттары қайта жаңғырды. Бір салты – армян халқының рухани бірігу
рәсімі – Хачкара, рәсім жасау жері – Благовещенск кафедралды соборы.
Жастар мен ересектерге құрмет көрсету жөнінде үлкен жұмыс атқарылады.
Жыл сайын 7 сәуірде көктем мерекесі – Ана күні аталып өтіледі.
21 қыркүйекте «Айреник» облыстық қоғамының мүшелері Арменияның
Тәуелсіздік күнін атап өтеді, 24 сәуірде 1915-1922 жж. Осман империясында
армян халқының арасында геноцид құрбандарын еске алады. 7 желтоқ
санда – 1988 ж. Спитак апатты зілзаласының құрбандарын еске алу күні.
Қоғам жұмысының басым бағыты – армян мәдениеті мен тілін наси
хаттау. Ұлттық жаңғыру мектебінде алғашқы күннен бастап армян бөлімі
жұмыс жасайды, онда армян тілін, тарихын және мәдениетін үйретеді.
Қоғамдық бірлестік Қазақстан армяндары Ассоциациясының мүшесі
болып табылады және тығыз қарым-қатынаста.
13 наурыз 			
				
				

Инженер-металлург, қоғам қайраткері,
Павлодар қаласының Құрметті азаматы
А. Н. Жазиннің туғанына 80 жыл (1935)

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында туған. Инже
нер-металлург, партия, қоғам қайраткері. Ленинград политехникалық
институтын бітірген (1959). 1959-1961 жж. Балқаш тау-кен-металлургия
комбинатының инженер-металлургі, 1961-1963 жж. ҚазақКСР ҒА Қара
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ғанды химия-металлургия институтының ғылыми қызметкері, 19631969 жж. Павлодар алюминий зауытының ұстасы, 1969-1970 жж. облыстық
партия комитетінің нұсқаушысы, 1970-1973 жж. алюминий зауытының
телім бастығы, 1973-1976 жж. Павлодар қаласындағы Индустриалды
аудандық партия комитетінің хатшысы, 1976-1978 жж. облыстық партия
комитеті бөлім меңгерушісінің орынбасары, 1978-1981 жж. Павлодар
қалалық партия комитетінің 2-хатшысы, 1981-1987 жж. Павлодар қалалық
атқару комитетінің төрағасы, 1987-1991 жж. облыстық атқару комитетінің
төрағасы, облыстық халық депутаттары кеңесі төрағасының орынбасары,
1991-1992 жж. облыстық жұмыспен қамтамасыз ету басқармасы басты
ғының орынбасары, 1992-1996 жж. Павлодар алюминий зауыты кадрлар
бөлімінің бастығы, 1996 ж. Индустриалды аудан ардагерлер кеңесінің
төрағасы қызметтерін атқарған. 1998 ж. Облыстық ардагерлер кеңесінің
төрағасы. 4 медальмен марапатталған. Павлодар қаласының Құрметті аза
маты (2003).
Әдебиеттер:
Жазин Амур // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас. ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 327 б.
Жазин А. Ардагерлер – әлі де сапта: [6 наурызда Одақтар үйінің
мәжіліс залында облыс ардагерлерінің V есеп беру конференциясы
өткізілдір] // Сарыарқа самалы. – 2006. – 16 наурыз. – 4 б.
Жазин А. Дайындық жан-жақты жүргізілуде: [Ұлы Жеңістің 65 жыл
дығына орай] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 16 наурыз. – 6 б.
Қарттарды құрметтеген елдің болашағы зор: [Облыстық ардагерлер
кеңесінің төрағасы А. Жазинмен сұхбат] / Әңг. Б. Баймұратұлы // Сарыарқа
самалы. – 2008. – 2 қазан. – 4 б.
15 наурыз 			
				
				

Ғалым, экономика ғылымдарының
докторы Б. А. Вахламовтың туғанына
90 жыл (1925-2000)

Ресей Федерациясы, Нижегород облысы Ефимовкада дүниеге келген.
Экономика ғылымдарының докторы (1997). Горькийдегі индустриалық
институтты бітірген (1949). 1949-52 жж. Нижнетагил металлургия зау
ытында инженер, 1959-61 жж. КОКП ОК жанындағы жоғары партия
мектебінде оқыған. 1961 жылдан бастап Павлодар облысы партия
комитетінде өнеркәсіп-транспорттық бөлімнің бастығы, 1963-65 жж.
Павлодар қ. атқару комитетінің төрағасы болған, 1965-85 жж. КСРО ҒА
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Сібір бөлімінің экономика және өнеркәсіп институтында қызмет еткен.
Экономикаға қатысты 50-ден астам ғылыми еңбектердің авторы.
Әдебиеттер:
Вахламов Борис // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 265 б.
23 наурыз 				
					
					
					

Ғалым-экономист, экономика
ғылымдарының докторы
Т. Ә. Әбдіразақовтың
туғанына 95 жыл (1920)

Баянауыл ауданы Жаңажол ауылында туған. Экономика ғылымда
рының докторы (1977), профессор (1978). Қарағанды мұғалімдер инсти
тутын (1947), Жоғары партия мектебін (1952), КОКП ОК жанындағы
Қоғамдық ғылымдар академиясының аспирантурасын (1961) бітірген.
1947-1950 жж. Қазакстан КП Қарағанды облысы комитетінің насихат
және үгіт бөлімінің лекторы, бөлім меңгерушісінің орынбасары, 19521954 жж. Қарағанды, Атырау қ. партия комитеттерінің хатшысы, 19541957 жж. Қазақстан ЛКЖО ОК-нің хатшысы, 1961-1978 жж. Қарағанды
мемлекеттік педагогика инстит утында (қазіргі Қарағанды мемлекеттік
университеті) кафедра меңгерушісі, 1978-1986 жж. Кооперативтік инс
титуттың ректоры қызметтерін атқарған. 1987 жылдан Қарағанды мемле
кеттік университетінде профессор 200-ден астам ғылыми еңбектің,
3 моног рафияның авторы. «Құрмет белгісі», 1-дәрежелі Отан соғысы
ордендерімен, медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Әбдіразақов Талғатбек // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 187 б.
28 наурыз 			
				
				

Ғалым-биолог, биология ғылымдарының
докторы Ж. Қ. Шаймардановтың
туғанына 60 жыл (1955)

Павлодар қаласында туған. Педагог, ғалым, биология ғылымдары
ның докторы (1996), профессор (2004), «ҚР Білім беру ісінің кұрметті
қызметкері», Қазақ Білім беру академиясынын академигі (2005). Павлодар
педагогика институтының биология-химия факультетін (1977), Қаз. КСР
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ҒА-ның Зоология институтының аспирантурасын (1985) бітірген. Павло
дар педагогика институтында оқытушы, доцент, проректор қызметтерін
атқарды (1985-1992). Кага Теniz Тесһnіс University (Түркия) докторанту
расында оқыды әрі осы университеттің паразитология кафедрасында
доцент болып істеді (1993-1996). Халықаралық серіктестік пен ғылыми
жұмыстар бойынша, әлеуметтік-экономикалық, гуманитарлық-педагогика
білім беру проректоры (1996-2001), С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университетінің 1-проректоры (2001-04), Павлодар педаго
гика институтының ректоры (2004-07), Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогика институтының ректоры (2007-11), ҚР БҒМ
(Астана қ.).
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті
нің директоры (2011) қызметтерін атқарды. 2012 жылдан С. Торайғыров
атындағы Павлодар мемлекетік университетінің 1-проректоры – стратегия
лау-жоспарлау, әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры.
Ғылыми жұмыстарының бағыты – гельмиентология, паразиттерді және
оларға қарсы күрес тәсілдерін зерттеу. Ж. Шаймарданов 80-нен аса ғылыми
басылымдардың авторы, 4 ғылым кандидатын дайындады, доктор және
кандидат диссертация қорғау бойынша (Д 55.40.01) кеңес мүшесі болды.
«Құрмет» орденімен, «ҚР Конституциясына 10 жыл» және «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медальдерімен марапатталған.
Әдебиеттер:
Шаймарданов Жасұлан // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 273 б.
Шаймарданов Жасұлан Құдайбергенұлы: Биобиблиографиялық көр
сеткіш / ПМПИ; Ғылыми кітапхана. Ғылыми-библиографиялық бөлім. –
2001. – («ПМПИ ғалымдары»)
Жұматов Ғалымбек. Ғылымда белесі бар ел таныған: [Биология
ғылымдарының докторы, профессор, Павлодар мемлекеттік педагогика
лық институтының ректоры Ж. Қ. Шаймарданов хақында] // Сарыарқа
самалы. – 2005. – 26 наурыз. – 4 б.
29 наурыз 		
			
			

Ғалым, техника ғылымдарының кандидаты,
Павлодар қаласының Құрметті азаматы
Қ. Ж. Кұрмановтың туғанына 85 жыл (1930)

Павлодар ауданы Кеңес ауылында туған. Мұғалім, Мәскеу көлік
инженері институтын (1954) және аспирантурасын (1964) бітірген. 195431

57 жж. «Ақмола-Павлодар» темір жол желісі құрылысы басқармасының
құрылыс бөлімшесінде аға инженер, 1958-62 жж. Павлодар қаласындағы
құрылыс техникумы директорының оқу жөніндегі орынбасары, дирек
торы, Павлодар Индустриалды институтының оқу жұмысы жөніндегі
проректоры, (1965-76), декан (1979-92), өндірістік және азаматтық
құрылыс кафедрасының (1977-78, 1993-97) доценті қызметтерін атқарды.
Зейнеткерлік уақытында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінде оқытушы болып еңбек етті. Құрманов Павлодар қаласы
ның Құрметті азаматы (2000).
Әдебиеттер:
Құрманов Қаратай // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 458 б.
29 наурыз 			
				

Әбілхан Қосмырзаұлы Қарақаевтың
туғанына 75 жыл (1940)

Ғалым, техника ғылымдарының докторы, С. Торайғыров атындағы
ПМУ-дың профессоры. Қарақалпақ Республикасы, Мойнақ ауданы, Урга
қаласында туған. 1965 жылғы тамыз айынан бастап Павлодар инду
стриалды институтында (қазіргі С. Торайғыров таныдағы ПМУ) жұмыс
істейді. 1960 жылдары Павлодар аймағының өнеркәсібі қарқынды дамыды,
зауыттар салынды. Бірқатар мәселелердің ғылыми шешімі талап етілді.
1972 жылы Н. Э. Бауман атындағы МЖТУ жаңындағы аспиратнтураны
бітіргеннен кейін, кандидаттық диссертацияны қорғады. 1972 жылдан
«Ішкі жану қозғалтқыштары» кафедрасының меңгерушісі болды. 1974 ж.
доцент ғылыми атағы берілді. 2001 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ
профессоры академиялық атағы берілді. 2002 жылы ол докторлық диссер
тацияны қорғады. 2004 жылы «Транспорт» мамандығы бойынша профес
сор ғылыми атағы берілді. Ә. Қ. Қарақаевтың ғылыми қызметі дизельдің
жаңармай жүйесін жаңартуға және жетілдіруге бағытталған. КСРО,
Р.Ф. және ҚР-ның 50 астам авторлық және патенттік куәліктің иегері.
Ә. Қарақаевтың жұмыстары жоғары техникалық деңгеймен сипатталады,
жанармайды, уақытты, металды және энергияны үнемдейді, өндірісте, пай
далануда және дизельдің жаңармай техникалық қызметінің жүйелерінде
еңбек гигиенасын және экологиясын жақсартады, олардың өрт қауіпсіздігін
жоғарылатады. 200-ден астам ғылыми және ғылыми-оқу-әдістемелік еңбек
тердің авторы. Ә. Қарақаев ҚР БҒМ ғылым қорының грант иегері, сол бой
ынша 1998-1999 жж. ғылыми зерттеу және тәжірибелік, конструкторлық
құрылымдардың жұмысын орындады. Акакдемик Қ. И. Сәтбаев қоры Пав
лодар облыстық филиланың құрылтайшысы.
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Жоғары оқу орының БҒМ мадақтамаларының иегері, «Социалистік
жарыс жеңімпазы» белгісімен, Бүкілодақтық өнертапқыштар қоғамының
облыстық кеңестерінің құрмет грамоталарымен марапатталды. ВДНХның бірінші дәрежелі дипломымен марапатталды, сондай-ақ халықа
ралық «Шаңырақ-10» халықаралық көрмесінің дипломымен марапат
талды (Астана 2001 ж.). Ғалым, еңбек ардагерінің есімі ғылыми және
педагогикалық жетістіктері үшін 1986 жылы ҚР Алтын құрмет кітабына
енгізілді. 2002 жылы «ҚР Білім беру құрметті қызметкері» төс белгісімен
мараптталды.
8 сәуір 			
				
				

Актер, әнші Қаз ҚСР-нің Еңбек сіңірген
әртісі Қ. Байырманұлының
туғанына 115 жыл (1905-1986)

Ақсу қаласының ауылдық аймағында туған. Әнші, Қазақ КСР-інің
еңбек сіңірген артисі (1944). 1931-1932 жж. Мәскеудегі орталық өнер тех
никумында оқыған. 1930 ж. драма тобына қабылданып, осы сахнада Жапал
(«Еңлік – Кебек», М. О. Әуезов), жалшы («Шахта» және «Торсықбай»,
Ж. Т. Шанин) рөлдерін ойнаған. Одан кейін келесі шығармашылық қыз
метіне өз өмірінің 50 жылын арнаған Семей қаласының музыка-драмалық
театрымен байланысты. Онда Төлеген, Қаратай, Қоңқай («Қыз Жібек»,
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоқты», Ғ. Мүсірепов), Жантық,
Таңеке, Қараменде («Айман-Шолпан», «Түнгі дабыл», «Еңлік-Кебек»,
М. Әуезов) бейнелерін сомдаған. Сахна әншісі ретінде қазақ халық
әндерінің шебер орындаушысы. Академик А. Қ. Жұбанов Е. Беркімбаевтың
«Жайқоңыр» әнін орындаудағы Байырманұлының шеберлігін жоғары
бағалаған.
Әдебиеттер:
Байырманұлы Қасен // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 217 б.
23 сәуір 		
			
			
			

Опера әншісі, ҚР Еңбек сіңірген әртісі, профессор,
педагог, «Шахмардан достарын шақырады»
атты фестивальді ұйымдастырушы
Ш. Қ. Әбілевтің туғанына 65 жыл (1950)

Шарбақты ауданы Арбиген ауылында туған. Опера әншісі, педагог,
профессор, Халықаралық шығармалар академиясының академигі ҚР-ның
еңбек сіңірген артисі (1994). Алматы эстрада-цирк студиясын (1969), Құр
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манғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны (1981, қазіргі Қазақ ұлт
тық консерваториясы) бітірген. 1981-1997 жж. Жамбыл атындағы мемлекет
тік филармонияның әншісі, Қазақ ұлттық консерваториясында оқытушы,
вокалді-хор факультетінің деканы, 1997 жылдан консерваторияда ән орын
дау кафедрасының құрметті кафедра меңгерушісі, доценті, профессор,
1991 жылдан Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының
әншісі. Әбілевтің репертуарында қазақ және шет ел композиторларының
500-ден астам ариясы, романсы және әні бар. Оның шығармалар шыңы
Абай өлеңдеріне жазылған камералық-вокалдық шығармалары. 1991 ж.
Мәскеу қаласында бұл шығармаларды Әбілев пианиношы С. Костевич
пен бірге қос дауыста орындады. А. Жұбанов пен Л. Хамидидің «Абай»
операсында (Абай), Е. Рахмадиевтің «Абылай ханында» (Бұхар жырау),
Е. Брусиловскийдің «Ер Тарғынында» (Ер Тарғын), Дж. Вердиде (Риго
летта, Амонасро, Жермон, Граф ди Луна), Н. Римский-Корсаковтың
«Патша қалыңдығында» (Грязной), П. Чайковскийдің «Иолантасында»
(Эбн Хакиа)және басқа рөлдерді шебер орындады. Финляндия, Италия,
Швеция, Австрияда өткен «Искусство XXI века», Калининградта өткен
«Янтарный соловей», Мәскеуде өткен «Международная русская роман
сиада» сынды вокалистер байқауында, Қазақ қаласында өткен Е. Яхин
атыңдағы камералық әншілер байқауында, Уфа, Минск, Киевте өткен
опералық әншілер байқауында қазылар алқасының мүшесі болған.
Қазақстан, ТМД елдері мен шет елдердің қалаларында мастер-класс
және жеке концерттерін өткізіп тұрады. 17 шәкірті әр түрлі халықаралық
байқаулардың лауреаттары атанды. Олар: М. Шотабаев, Т. Мұсабаев,
Д. Хамзина, Ж. Ғабдуллина, Э. Сакавов, Е. Шагаров, К. Базарбаева, т. б.
2003 жылдан бері Павлодар қаласында «Шахмардан достарын шақырады»
атты опера-балет өнерінің халықаралық фестивалін өткізіп тұрады.
2011 ж. Павлодар қаласында вокалді өнер академиясын ашты. Ә. ҚР Білім
беру ісінің үздігі (2005), ҚР Мемлекеттік сыйлықтың (2006), Халықаралық
Абай атындағы сыйлықтың лауреаты, Павлодар облысының Құрметті
азаматы. «Құрмет», Халықаралық шығармалар академиясының «Даңқ»
ордендерімен марапатталған.
Әдебиеттер:
Әбілев Шахимардан // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас.
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 192 б.
Әбілев Шахимардан // Қазақ мәдениеті: Энциклопедиялық анықта
малық. – Алматы, 2005 – 83 б.
Әбілев Шахимардан // Қазақ өнері: Энциклопедия. – Алматы, 2002. –
81 б.
Аманжол Қорғанбек. Шаһимардан әншінің шаңқай түсі: [ҚР Еңбек
сіңірген әртісі, Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік опера және балет
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театрының әншісі, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консер
ваториясының жеке орындау және опералық даярлық кафедрасының мең
герушісі, профессор Ш. Әбілов туралы] // Жұлдыз. – 2004 – № 9. – 149-157 б.
Есімханова Ақмарал. Дәуірлер сабақтастығынан сыр шерткен:
(Г. Потанин атындағы тарихи-өлкетану музейі жаңаша кейіпте ашылды)//
Сарыарқа самалы. – 2011. – 29 желтоқсан. – 1 б.
Қабылденова Құндыз. Достарын шақырған Шахимардан: (Опера
әншісі, жерлесіміз Шахимардан Әбілевтің «Шахимардан достарын шақы
рады» опера және балет өнерінің ІХ фестивалі ашылды) // Сарыарқа
самалы. – 2013. – 12 қазан. – 3 б.
Қабылденова Құндыз. Опера сыйы: (Опера әншісі, жерлесіміз Шахи
мардан Әбілевтің «Шахимардан достарын шақырады» опера және балет
өнерінің ІХ фестивалінің жабылу салтанаты) // Сарыарқа самалы. – 2013. –
15 қазан. – 3 б.
Сәуір 		
			
			

Железинка ауданында «Родные просторы»
газетінің алғаш рет
жарыққа шыққанына 80 жыл (1935)

Железинка ауданының «Родные просторы» газетінің алғашқы атауы
«Ударник полей», одан кейін «Ленинское знамя» деп аталған. Аптасына 1 рет
басылып шығарылды, көлемі 1,5 баспалық бет болды. Орташа жылдық
таралымының 1 нөмірі 2350 даналардан тұрды. Құрылтайшылары: аудан
әкімшілігі және аудан мәслихаты. «Родные просторы» газеті – ұжым
меншігінде.
Соғысқа дейінгі газеттің редакторы Федор Карабут, бірінші коррек
торы Григорий Проскуряков болды. Көп жылдары газетте бүгінгі таңда
белгілі журналистер: Юрий Поминов, Леонид Кишкунов, Петр Онопри
енко, Виктор Катин, Марат Валеев, Виктор Гегер В. М. Калиновский,
Х. Бахтияров, Г. Державцев, И. Туманбаев, А. Маковенко сияқты журналис
тер жұмыс атқарған.
Газеттің бұрынғы журналисі М. Валеев – қазіргі кезде Ресей жазу
шылар одағының мүшесі. 20 жылға жуық 1982 жылға дейін газеттің
редакторы А. С. Державцев болды. Ал 1983 жылдан бастап редактор
Б. М. Ишутин болды. 1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін газеттің
редактор қызметін М. М. Хамитов атқарып келеді.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері, газеттің атауы өзгеріп, ол қоғам
ның даму кезеңін бейнелейді. Газеттің бір өзгермейтін қасиеті, ол аудан
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өміріндегі жағымды жаңалықтарды тез жеткізу, аудан адамдарының даңқ
ты еңбегі туралы әңгімелеу болып саналады.
Бүгінгі таңда «Родные просторы» облыстағы аудан газеттерінің
ішінде ең үздіктерінің қатарында.
Әдебиеттерді орыс тілінде анықтамадан қараңыз

5 мамыр 		
			

Журналист, өлкетанушы В. С. Молотовтың
туғанына 100 жыл (1915-2008)

Журналист, өлкетанушы, ғалым-философ, философия ғылымдарының кандидаты (1954), ҚазССР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері (1968).
Ата-анасынан ерте айырылып, балалар үйінде тәрбиеленді. Мектеп
бітіргеннен кейін көпданалы газетте жұмысшы тілші болып істеді. Оны
Петропавл облыстық газетінің тілшісі елеп, жұмысқа шақырды. Кейін
Мәскеудегі КПСС ОК жанындағы Лениград Коммунистік журналистика
институтын бітірді. Мордовияда «Красная Мордовия» газетітің жауапты
редакторы, жоғары партиялық мектепті бітірген соң Мордовияда облыстық
газет редакторы, Омбы облысындағы «Правда» газетінің тілшісі, Омбыдағы «Молодой сталинец» газетінің редакторы болып істеді. 1940 жылы
В. В. Вороновский атындағы Ленинград журналистика институтын тама
дады, Мәскеудегі қоғамдық ғылымдар академиясының диссертаннар кур
сында оқыды. Кандидаттық диссертация қорғап, журналистикаға оралды.
1954 жылдан облыстық «Павлодарская правда» газетінің редакторы, кейін
«Звезды Прииртышья». 1957 ж. Жамбыл облыстық «Коммунист» газетінің
редакторы, 1961 ж. – «Партийная жизнь Казахстана» журналының редак
торы, 1963 ж. – Алматы жоғары партиялық мектебінің журналистика
кафедрасының меңгерушісі. 1964 ж. ол қайта Павлодар облыстық газеті
нің редакторы болып тағайындалады. Тың жылдары ауылда ауқымды және
күрделі жұмыс жылдары болды, үлкен құрылыс алаңдарына айналды.
Осының барлығы журналист жұмысында көрінді. Егер тың алдында газет
таралымы 8 мыңнан сәл асса, 70-жылдары таралым 100 мыңнан асты. Бұл
газет журналистерінің және редакторының В. С. Молотовтың еңбегі. Ол өзі
облыс бойынша көп жүрді, көп жазды. Іс-сапарлар, адамдармен кездесулер,
зерттеулер кейін «В степях Прииртышья» кітабының жазылуына себеп
болды. Молотовтың жазған кітаптары: «Большевики Сибири в период
гражданской войны» (1949 ж.), «Содружество рабочих и крестьян в борьбе
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за освоение целинных и залежных земель» (1955 ж.) Талдықорғанда аз-кем
уақыт облыстық газеттің редакторы қызметін атқарды. Кейін Павлодарға
қайта оралды. Бүкіл ғұмырының аралығында көптеген журналистерге
тәлім берді, ал олар абыроймен журналистер мектебін бүгінде республика
деңгейіндегі басылымдарда көрсетіп келеді. Молотов зейнетке шыққан соң
жазушылық еңбекпен ары қарай айналыса берді. Үш орденмен, медальдар
мен марапатталды: «Құрмет белгісі» (1957 ж., 1962 ж., 1968 ж.).
Әдебиеттерді орыс тіліндегі анықтамадан қараңыз

9 мамыр 		
			

Павлодар қаласындағы Даңқ ескерткішінің
ашылғанына 40 жыл (1975)

Павлодар қаласының Жеңіс алаңындағы ескерткіш Ұлы Отан соғысы
жылдары (1941-4945) майданда қаза тапкан павлодарлық жауынгерлердің
есімін мәңгілік сақтау мақсатында 1975 жылдың 9 мамырында тұрғызылған. Жоба «Каз-севсельпроект» институтында КСРО Мемлекеттік сый
лықтың лауреаты П. И. Виноградов пен жергілікті мүсінші И. П. Лопатин
нің ұсыныстары бойынша жасалып, ескерткіш 3 үшкір ұшты, үш қырлы
бетон тақтамен жабылған алаңның ортасына қойылған. Биіктігі 24 м. Оның
үшқыры жаяу, әуе және теңіз-флот әскерін бейнелейді. Ескерткіштің төмен
шығыс жағында – қола гүлшоғы және жанып тұратын мәңгі шырақты
бейнелейтін бесжұлдыз бар. Тақталардың шеті мәрмармен көмкерілген,
ал «1941-1945» деп жазылған көше жағында Кеңес Одағы Батырларының
(13 адам) және І-ІІ-ІІІ дәрежелі Даңқ орденінің толық иегерлерінің кеу
демүсіні қойылған аллея бар (1979). Аллея Жеңістің 40 жылдығына (1985)
байланысты жаңа кеудемүсіндермен толықтырылды. Даңқ Мемориа л
дының оң және сол жақ қанаттарына «Ешкім де ұмытылған жоқ, ешкім де
ұмытылмайды» деген жазу қазақ және орыс тілдерінде жазылып, Ұлы Отан
соғысы орденінің барельефтерімен айшықталған. Бұл бетон қабырғалы
қондырғылар да 90-нан астам мемориалдық тақталар орнатылған,
оларда соғыста қайтыс болған павлодарлықтардың есімдері жазылған
(1500-ден астам адам). Батырлардың орталық аллаеясын Кривенко көше
сінен басталатын 1997-2002 жж. орнатылған Кеңес Одағының Батырлары
М. Қайырбаев пен И. И. Кривенконың, 1-, 2-, 3-дәрежелі Даңқ ордендерінің
толық иегерлері И. Д. Ворушиннің, С. В. Орловтың, П. В. Пешиннің
кеудемүсіндері орнатылған тақта-қабырғалар жалғастырады.
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10 мамыр 			
				
				
				

Техника ғылымдарының кандидаты,
ҚР Еңбек сіңірген қызметкері,
Павлодар қаласының Құрметті азаматы
А. А. Әлкеновтің туғанына 80 жыл (1935)

Ақмола облысы Қорғалжын ауданында туған. Таукен инженері,
техника ғылымдарының кандидаты (1972), ҚР-ның еңбек сіңірген қыз
меткері (1993), ҚР Минералды ресурстар академиясының корреспон
дент мүшесі (1997), КСРО Мин. Кеңесі сыйлықтың лауреаты, КСРО
Түсті металлургиясының таңдаулы өнертапқышы (1988), ҚазақКСРінің еңбек сіңірген таңдаулы өнер-тапқышы, КСРО алюминийінің үздік
өнертапқышы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы (1999). Қазақ таукен металлургия институтын (1958, қазіргі ҚазҰТУ), Қазақ КСР ҒА-ның
аспирантурасын (1972) бітірген. 1959 жылдан бастап Павлодар қаласында
тұрып, қызмет істейді. Павлодар алюминий зауытында металлургиялық
жабдықтау жөніндегі аға инженері, Павлодар облыстық комсомол
комитетінің 2-хатшысы (1960-1961), алюминий зауытының ОМТС бастығы,
«Қазақстан алюминийі» ААҚ химия-металлургия цехының бастығы (19612001) болып қызметтер атқарған. Еңбек Қызыл Ту, «Халықтар достығы»,
«Құрмет белгісі» (2002), «Құрмет» ордендерімен, «Облысқа сіңірген еңбегі
үшін» төс белгісімен (2007), бірнеше медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Әлкенов Асығат // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 198 б.
Баймұратұлы Бақыт. «Қазақстан алюминийі» АҚ-ы президентінің
кеңесшісі, техника ғылымдарының докторы Асығат Әлкенов: «Қаныш аға
маған батасын беріп еді»: [«Қазақстан алюминийі» АҚ-ы президентінің
кеңесшісі, техника ғылымдарының докторы Асығат Әлкеновпен сұхбат] //
Сарыарқа самалы. – 2008. – 20 наурыз. – 4-5 б.
13 мамыр 		
			
			
			

Мемлекет және қоғам қайраткері, ауыл
шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
К. Қ. Әшімбетовтың туғанына
80 жыл (1935-1993)

Ресей Федерациясы, Кемерово қаласында туған. Ауыл шаруашылығы
ғылымының кандидаты, мемлекет және коғам қайраткері. Алматы зоотех
ника-малдәрігерлік институтын бітірген (1958, казіргі Қазақ ұлттық аграр
лық университеті). Еңбек жолын Железин ауданындағы ауылда бас зоо
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техник болып бастаған (1958). 1959-1962 жж. Павлодар ауданының ауыл
шаруашылық басқармасында маман, 1962-1964 жж. Павлодар аудандық
ауыл шаруашылғы инспекциясының бас зоотехнигі, 1964-1969 жж. Лебе
яжье аудындағы № 23 қой кеңшарының директоры, 1969-1971 жж. мал
шаруашылығы бөлімшесінің бастығы және облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасы бастығының орынбасары, 1971-1980 жж. Павлодар кеңшартехникумының директоры, 1980-1983 жж. Шарбақты ауданының
атқару комитетінің төрағасы, 1983-1991 жж. Павлодар аудандық партия
комитетінің 1-хатшысы, облыстық партия комитетінің 2-хатшысы, 199192 жж. шаруа (фермерлік) қожалығы облыстық қауымдастығының төра
ғасы, Павлодар облысының «Тұранбанк» бөлімшесі өңдірістік бөлімінің
бастығы болып істеген. 4 орденмен және медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Әшімбетов Кемер // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 209 б.
Жұматов Ғ. Кемелді елдің Кемері. – Павлодар: ЭКО, 2007. – 268 б.
17 мамыр 				
					

Иван Дмитриевич Рязанцевтың
туғанына 85 жыл (1930-2010)

Инженер-құрылысшы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы
(1993 ж.). Қырғыз ССР (қазіргі Бішкек) Фрунзе қаласы Лебединка село
сында туған. 1953 жылы «Казхлеб» тіресінің жолдамасымен Павло
дар қаласына нан комбинатына технолог болып келеді. 4 жыл ішінде ол
технологтан зертхана меңгерушісі, бас инженерден нан комбинатының
директорына дейінгі жолды өтеді. 1960 жылы И. Д. Рязанцов Павлодар
индустиралды институтының өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
факультетіне түседі. 1963 жылы Павлодар қалалық атқарушы комитетінің
күрделі құрылыс бөлімінде инженер болып бастады, кейін аға инженер
болды. Телеорталық, тұрғын үй, туберкулез диспансері, ғимараттарының
құрылысы бойынша техникалық қадағалаумен айналысты, сондай-ақ
Ертіс өңірі жағалауын бекітуге қатысты. 1970 жылы қалалық атқарушы
комитетінің күрделі құрылыс басқармасына басшы болып тағайындалды.
Жинаған тәжірибесін сүйене отырып ол бастамашыл ұсыныстар қатарын
енгізді, сол ұсыныстар облыстағы құрылыста оңтайлы көрінді және тұрғын
үй құрылысында нағыз ревалюцияға айналды. Құрылыс саласының даму
ына үлкен үлесін қосты. Оның қатысуымен 19 жаңа шағын аудан, 30 типтік
мектеп, 100-ден астам балабақша, телеорталық № 1, № 2, № 3 ауруханалар,
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облыстық туберк лозге қарсы диспансер, балалар облыстық және балалар
инфекциялық аурухана, «Космос», «Аврора», «Баянауыл» кинотеатрлары,
Айманов атындағы кинотетар, Ұландар Сарайы, жүзу бассейндері, сауда
орталықтарымен қала үшін маңызды нысандар салынды, нәтижесінде Пав
лодар үлкен облыстық индустриалды орталыққа айналды. И. Д. Рязанцев
бірнеше мәрте қалалық халық депутаттары Кеңесіне сайланды.
Көп жылдық және жұмысты еңбегі үшін И. Д. Рязанцев «Тың және
тыңайған жерлерді игергені үшін», «Еңбек ардагері», «Ұлы Отан осғы
сының 50 жылдық мерейтойы құрметіне» медальдарымен марапатталды,
сондай-ақ оған «Павлодар қаласының Құрметті азаматы» атағы берілді.
17 мамыр 			
				

«Возрождение» неміс қоғамдық
бірлестігінің құрылғанына 25 жыл (1990)

«Возрождение» Павлодар облыстық неміс бірлестігі 1990 жылы
17 мамырда тіркелген. Қоғам жоғарғы мүшесі – конференция, ол төрағаны,
басқарманың екінші төрағасын сайлайды. Қоғамға 6000 астам адам кіреді.
Павлодар облысында Ақсу, Екібастұз қалаларында өздік құрылымдары
жұмыс істейді, Успен, Шарбақты, Павлодар ауданыдарында филиалдары
бар.
«Возрождение» қоғамының алғашқы айтулы оқиғасы 1990 жылы
24 желтоқсанда рождество кешін ұйымдастыру және өткізу болды. Кеште
200-ге жуық кәсіби және жеке орындаушы болды. Павлодар облысындағы
немістер диаспорасының өкілдері барлық Бүкілкеңестік (кейін Республикалық) немістер съездеріне қатысты. КСРО-дағы немістердің бірінші съезіне
Павлодар облысы бойынша делегаттарды сайлаған ұйымдастырушы коми
тетінің төрағасы Руди А. И. Съез жұмысына 48 Павлодарлық қатысты.
1994 жылы қоғамдастық төрағасы болып В. Е. Левин сайланды.
Жұмыс жаңа қарқында жүрді. Неміс тілін оқыту курстары жаңданды,
Павлодарда неміс жексенбілік мектебі ашылды (алғашқы жетекшісі
Жукавина Клара Давыдовна), П. И. Чайковский атындағы музыкалық
училищесімен бірлесе облыстық мәдениет басқармасының және басқа
облыстық ұйымдардың қолдауымен 24-25 ақпанда 1995 ж. алғашқы неміс
жастары шығармашылығының аймақтық фестивалі өтті, кейін ол дәстүрлі
республикалық фестивалға айналды.
«Возрождение» қоғамының басым жобалары Германия үкіметінің
қолдауымен жүзеге асады. Қоғамның негізгі демеушісі GTZ өкілдігі
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(Техникалық әріптестіктің қоғамдастығы) Алматы қ. Әріптестік әр түрлі
бағыттарды қамтиды: әлеуметтік жұмыс, жастармен және балалармен
жұмыс, неміс тілінің курстары, мәдени жобалар. Бұл жобалар GTZ «Брай
тенарбайт» бағдарламасының бөлімі ТМД аумағында, сонын ішінде
Қазақстанда тұратын немістерге көмек беруге бағытталған. Павлодар
облысында 1998 жылдан «Брайтенарбайт» бағдарламасының жобасы іске
асады – «Кездесу орталықтарындағы немістерді қаржыландыру». Бұл –
орталықтармен қоғамдастықтардың жұмысын материалдық қолдау. Осы
орталықтар неміс тілі мен дәстүрлерін жаңғырту мен сақтауда белсенділік
танытты, қажетті көмек берді. Бұл жобаға кездесу орталықтарының
және филиалдардан – Екібастұз, Ақсу және Розовка (Павлодар ауданы),
2002 жылдан Шарбақты, Успен орталықтары қосылды.
Қоғамдыстықта кездесулер орталығы «Ленц» жастар клубы, әйелдер
және балалар клубтары, баспасөз орталығы, кітапхана, бейне және фоно
тека, компьютер клубы, «Царуберкланг» вокалды тобы әлеуметтік жұмыс
кабинеті ашылған. Орталық дәстүрлі неміс мерекелерін «Новые имена»
шығармашылық жастар фестивалін, неміс мәдениеті мен тілінің мереле
рімен фестивальдернің қайырымдылық акцияларының және неміс диас
порасы өкілдерінің аз қамытылған және зейнеткерлері үшін сауықтыру
кешенімен қайырымдылық акцияларын өткізеді. «Возрождение» неміс
қоғамдастығының демалыс лагерлерімен туған тілді үйренуді ұйым
дастыруда тәжірибесі мол. Жастар мен балаларға арналған тілдік лагер
лер қысқы және жазғы мерзімде дәстүрлі түрде ашылады. «Возрождение»
Қазақстандағы немістер қоғамдық бірлестігінің ассоцияының мүшесі.
2005 жылғы 19 қарашада кезектен тыс конференцияда облыстық
мәдени ағарту «Возрождение» немістер бірлестігінің жаңа жарғысы
қабылданды. Қоғамдастық атауы өзгерді – ол «Возрождение» Павлодар
облыстық немістер қоғамдастығы болды. Төрағасы болып Руф В. А. сай
ланды.
Мамыр 			
				
				

Успен аудандық «Сельские будни»
газетінің жарыққа шыққанына
80 жыл (1935)

1935 ж. басында Шығыс Қазақстан облысы Цюрюпин ауданының
ірілегенне байланысты Лозовск ауданы құрылды (қазіргі Павлодар
облысының Успен ауданы). «Путь к коммунизму» аудандық газетінің
негізі қаланды – бұл аудандық партия комитетінің және аудандық атқару
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комитеті кеңесінің мүшесі. 1940 жылдың қаңтарында газет атауы өзгерді
және «Сталинский путь» деген атпен шыға бастады.
Редакция және баспахана бір ғимаратта орналасты. Газет редакторы
баспахананы да басқарды. Редакция штатында 3 адам, баспаханада 6 адам
жұмыс істеді. Н. Ф. Медведева жауапты хатшы қызметін атқарды, баспашы – Б. Гром. Осы жылдары газет редакторы майдангер А. М. Шпанский
болды. Газет керосин шамның жарығында қолмен терілді. Газет тұрақты
түрде, аптасына бір рет, екі жолақта шығарылды. Оның таралымы шағын
болды. Егіншілер мен мал өсірушілер, механизаторлар мен жұмыс өндірісі,
«Бәрі майдан үшін, бәрі Жеңіс үшін!» ұранымен ұйымдар мен колхоз
дар туралы материалдар басылды. Көшбасшылардың есімдері аталып,
кемшіліктер сынға түсті. Соғыс жылдары газет майдангерлермен тығыз
байланыста болды, майдангерлер фашистермен ұрыстардың қалай өтіп
жатқандығы туралы айтты және жерлестерді стахановша тынбай еңбек
етуге шақырды.
Соғыстан кейінгі жылдары газет қайта қоғамдық өмірде елеулі орын
алды, ауыл шаруашылығын көтеру, бейбіт өмірдегі өндірістің жандануы
туралы ақпарат бере бастады. Тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары
мемлекеттегі ауыл шаруашылығының дамуынан тыс қалмады. 1954 жыл
дан газет атауы «Заря коммунизма» деп өзгертілді.
Осы уақыт аралығында ауыл тілшілері партия және үкімет билігінің
саясатын айқын көрсетті. Бұл аралықтағы газет редакторлары: Г. Т. Коно
валов, В. Н. Пономаренко, В. И. Дмитриченко, И. П. Шрам, И. Г. Кондратьев,
А. Д. Кот, Т. Ш. Байгужинов, С. К. Жұмадіров.
Газеттің үлкен ұжымы аптасына үш рет саяси, экономикалық және
әлеуметтік салалар туралы ақпаратты жедел түрде беріп отырды. Тұрақты
түрде іс-сапараларға шығып, журналистердің облыстық жиналыстары мен
семинарларына қатысты.
1991 жылы газет атауы «Сельские будни» деп өзгертілді, демокра
тия мен ашықтық идеясын насихаттайды. Қазіргі кезде газет редакторы –
А. В. Шандаренко. Екі ұжым – редакция және баспахана бір мекемеге «Сель
ские будни» газетінің ұжымына біріккен. Құрылтайшысы аудан әкімі мен
аудандық мәслихат. Газет аптасына бір рет шығады. Таралымы екі мың
данадан астам. Газет беттерінде қазіргі өмір тынысы, ауыл тұрғындарының
жетістіктері мен сәттіліктері, ауданның қоғамдық-саяси және әлеуметтікэкономикалық мәселелері қарастырылады.
Әдебиеттерді орыс тіліндегі анықтамадан қараңыз.
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9 маусым 			
				
				

Павлодар қаласында «Беларусь» жаңа
ұлттық мәдени орталығының
тұсаукесері өткеніне 15 жыл (2000)

Қоғамдық бірлестік «Беларусь» мәдени орталығы әділет орган
дарында 2000 жылы тіркелді. Қоғамдық бірлестік жұмысын бірнеше
адамнан тұратын кеңес басқарады, жұмыс бағыттары бойынша сектор
лар құрылған, ардагерлер кеңесі, жастар қауымдастығы бар. Төрағасы
Л. И. Богнат. Мәдени орталық жанында хор, «Крыницы» вокал тобы,
«Свитанак» жастар вокал ансамблі, «Надзея» ансамблі, би ансамбі бар.
2014 ж. көктемде шығармашылық ұжымдар ресейлік Новосібір қаласында
өткен «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!» байқау-фестиваліне
қатысты. «Свитанак» ансамблі осы бәйгеде бірінші орынды иеленді, ал
«Надзея» вокалды ансамблі гран-приді жеңіп алды. Мәдени орталық
жанынан «Белорусочка», «Истоки» клубтары, спортклуб құрылған. Сон
дай-ақ «Қамқорлық» акциясы өткізіледі, ардагерлер мен зейнеткерлерге
көркемөнерпаздар ұжымдарының концерттері өткізіледі. Қазақстандағы
беларус диаспорасының өмірі туралы баяндайтын құжаттары мен экспо
наттары бар шағын мұражай құрылған. Павлодар қаласындағы ұлттық
жаңғыру мектебінде беларус орталығы бар. 2012 жылдан бері ай сайын
«Пауладарския беларусы» («Павлодар беларустары») газеті шыға бастады.
Газет мақалаларының авторлары беларус диаспорасы, салт-дәстүрлер
мен мерекелер, аймақтағы этноастың қызықты өкілдері туралы, туған
тілді үйренудегі жетістіктер жайында, сондай-ақ Қазақстан халқы Ассам
блеясының өмірі туралы жазады. «Беларусь» мәдени орталығы Қазақ
стандағы беларустар Ассоциациясының құрамына кіреді.
15 шілде 				
					

Ақын Қ. Боранбаевтың
туғанына 100 жыл (1915-1978)

Павлодар облысы Баянауыл ауданында туған. Ақын, аудармашы,
2-дүниежүзүлік соғысқа қатысқан. Петропавл педагогикалық техникумын
(1936), ҚазҰПУ-ды (1946) бітірген. 1936-1943 жж. Қарағанды облысында,
Балқаш қаласында мектеп мұғалімі, директоры, Түркістан педагогика
училищесінде директордың орынбасары, 1946-1952 жж. КазТАГ-та редак
тор, «Пионер» (қазіргі «Ақ желкен») журналында редактордың орынба
сары қызметтерін атқарған. Алғашқы өлеңдер жинағы «Дәурен» 1949 ж.
жарық көрген. «Балалар шаттығы» (1949), «Ант» (1950), «Дос отряд» (1955),
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«Тапқыр бала» (1971), «Дөн дария» (1977), т. б. жыр кітаптары бар. Орыс
ақындары Б. Н. Некрасовтың, В. В. Маяковскийдің, К. М. Симоновтың, т. б.
шығармаларын қазақ тіліне аударған.
Әдебиеттер:
Боранбаев Қабыл // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 133 б.
25 шілде 				
					
					
					

Ғалым-филолог, филология
ғылымдарының докторы
Ш. Қ. Сәтбаеваның
туғанына 85 жыл (1930-2002)

Қазіргі Баянауыл ауданы Қ. Сәтбаев атындағы ауылда туған.
Әдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы (1971), про
фессор (1988), ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі (1979), ҚР Халық
ағарту ісінің үздігі (1980). ҚазПИ-ді бітірген (1950, қазіргі ҚазҰПУ). 195465 жж. ҚазҰПУ-да, 1965 жылдан Қазақстан ҒА Әдебиет және өнер инсти
тутында аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды.
Ғылыми-зерттеу еңбектері әдебиет тарихына, салыстырмалы әдебиеттану
(компаративистика) мен әдебиеттер байланысын зерттеуге арналған.
Сәтпаеваның еңбектерінде әлемдік сюжеттер, интермәтіндер, көркем
аударма, әдеби сапарнама секілді компаративизм мәселелері қамтылған.
Ол «Орта Азия және Қазақстан әдебиетінің тарихы» (1961) басылымында
қазақ әдебиеті бөлімін әзірлеуге қатысты, «Қазақ әдебиетінің ұлтаралық
байланысы» (1970), «Әдебиеттер достығы» (1986) жинақтары мен «Қазақ
әдебиеті тарихының» 3-томын шығаруға белсене ат салысты. «ХІХ-
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ – еуропа әдеби байланыстары»
(1972), «Әдеби байланыстар» (1974), «Қазақ әдебиеті мен Шығыс» (1982)
және т. б. монографиялары жарық көрді. Ш. Сәтбаеваның зерттеулерінде
Фердоуси «Шахнамасының» қазақ тіліндегі нұсқасы, нәзира-гөйлік
дәстүрде жазылған қазақ дастандары, Абай шығармасындағы шығыстық
сюжеттер қолданысы кеңінен қамтылған. Зерттеушінің ғылыми мұрасынан
қазақ елі жайлы жазылған шетел қаламгерлерінің деректерін кездестіруге
болады, оған К. Клермонт (Байронның сүйіктісі) атынан жарық көрген
неміс ақыны Г. Гамбстың «Владимир және Зара» атты романтикалық поэ
масы (1836) жатады. Сәтбаеваның монография еңбектерінде қазақ дала
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сында болған П. Карпини, В. Рубрук, М. Поло, т. б. еуропа саяхатшылардың
қазақ халқының тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі жайлы жазбаларынан
деректер келтірілген. Сонымен қатар Абай, Ы. Алтынсарин, Ш. Уәлиханов
сынды қазақ ойшылдарының батыс өркениеті жайлы ой-пікірлеріне
ерекше мән берілген. Зерттеушінің ғылыми еңбектері ұлттық салыстыр
малы әдебиеттану ғылымына арналған алғашқы ғылыми зерттеулер
ретінде жоғары бағаға ие болды. Сәтпаева алаш-ордашыл қаламгерлердің
шығармалар мұрасын зерттеген сарапшылар құрамында Ш. Құдайбердіұлы, А. Байт ұрсынов шығармаларын жүйелеу, жарыққа шығару ісін
басқарды, олардың өмірі, шығармалар жайлы зерттеулер жазды. Сондай-ақ
қазақ ғылымының өркендеуі жолында еңбек еткен Сәтбаевтар әулеті,
әкесі академик Қаныш Имантайұлының өмірбаянын нақтылы деректер
мен дәйектеп, оның айналасы, ағайындары мен ұрпақтары туралы ғылыми
зерделеген кітаптары мәліметтерінің құндылығымен ерекшеленді. Сәт
паеваның орта мектепке арналған «Қазақ әдебиеті» методика оқу құра
лының, орыс бөлімі студенттеріне арналған «Қазақ әдебиеті» (1979) оқулығы
авторларының бірі. Ш. Уәлиханов шығармалары жайлы зерттеулері үшін
Қазақстан ҒА-ның Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығын алды (1990).
Әдебиеттер:
Ергөбек Құлбек. Сарасөз / Ергөбек Құлбек;әдебиеттану, сын әлемі. –
Алматы: Қазақстан, 2013. – 572 б. – (Замандастан Мирас).
Сәтбаева Шәмшиябану Қанышқызы (Сатпаева). Бес томдық шығар
малар жинағы / Сәтбаева Шәмшиябану Қанышқызы (Сатпаева); Б. Мам
раев. – Астана: Елорда, 2013 – Т. 5: Уақыт шуағы; Шакарим Кудайбердиев. –
2012. – 408 с. – (мұқ.): 1500-00 тг.
Батырбеков Оразай. Тағдыр толқынында / О. Батырбеков. – Алматы:
Жібек жолы, 2011. – 462 б.
Кәкішұлы Тұрсынбек. Ұлтын сүйген ұлықтап: [Қазақ ғалымы, фило
логия ғылымдарының докторы Ш. Сәтбаева туралы бірер сөз] // Қазақ әде
биеті. – 2005. – 28 қаңтар. – 14 б.
Менкебаева Айман. Өмірі жас ұрпаққа тәлім болған: [Ш. Қ. Сәтбаева
туралы] // Егемен Қазақстан. – 2010. – 19 шілде. – 8 б.
Тілепов Жұмат. Өрен жүйріктің өнегелі өмірі: [Ш. Қ. Сәтбаеваның
туғанына 80 жыл] // Қазақ әдебиеті. – 2010. – 30 шілде. – 11 б.
Шәмшиябану Сәтбаева, Қаныш Сәтбаевтың қызы, ф. ғ. д., профессор:
«Әкем «Бірінші бақытым-балаларым, екінші бақытым – академия» деген
еді»: [Қ. Сәтбаев туралы сұхбат] / ықшамдап дайындаған Мәдина Серік
қызы // Аңыз адам. – 2012. – шілде (№ 13). – 25-27 б.
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7 тамыз 			
				

Суретші, графикші З. А. Соболеваның
туғанына 80 жыл (1935)

Ресей Федерациясы, Курск облысы Беседа ауданы Шеховцово село
сында туған. График, кескіндемеші, педагог. Курск көркемсурет-графика
училищесін бітірген (1957). 1957 жылдан Павлодарда. Негізгі шығармалары
түрлі реңк және сәнді өрнектермен өңдеудің көрнекті тәсілдерімен ерек
шеленеді: «Баламның портреті» (1961), «Біздің байтақ дала» (1962), «Нанмен
натюрморт» (1977), «Қауынмен натюрморт» (1984), акварельдер сериясы
(1995-1996), «Тасқын су» (1997), «Көк тал» (1997). Қабырғаға, тасқа салынған
көлемді жұмыстардың да авторы: трамвай басқармасының интерьері
(1980), Алюминий зауытының ҚЖБ-ы, әкімшілік ғимараты (1982), № 37
орта мектептің интерьері (1988), т. б. 1959 жылдан барлық көрмелерге
қатысқан. Баласы екеуі бірлесіп, Жеңіс алаңында Даңқ орденінің толық
иегерлері И. В. Ворушин мен С. Орловтың, Кеңес Одағының Батыры
И. И. Кривенконың бюсттерін жасау жұмыстарына жетекшілік етті.
Әдебиеттер:
Соболева Зоя // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 660 б.
Молдайып Сая. Өрісті өнер көрмесі: [Жақында облыс орталығындағы
көркемсурет музейінде облысымыздың құрылғанына 65 жыл толуына
орай павлодарлық суретші Соболева Зоя Александровнаның дербес сурет
көрмесі ашылды] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 4 ақпан. – 1 б.
16 тамыз 			
				
				

Ұстаз, Қазақ КСР Еңбек сіңірген мәдениет
қызметкері Д. А. Қапашевтың
туғанына 90 жыл (1925-2011)

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында туған. Мұғалім, Қазақ
КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 2-дүниежүзілік соғысқа
қатысқан. Семей педагогоика институтын (1956, қазіргі Семей мемлекеттік
университеті) бітірген. Еңбек жолын 1954 жылға дейін мұғалім болудан
бастаған. 1954-1958 жж. Ертіс ауданындағы Пионерлер үйінің директоры,
1958-1971 жж. Ертіс аудандық партия комитетінің мәдениет бөлімінің мең
герушісі, 1971-1978 жж. Қазақстан Компартиясы аудандық партия коми
тетінде нұсқаушы, бөлім меңгерушісі, Ертіс аудандық тұрмыстық қызмет
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көрсету комбинатының директоры қызметтерін атқарған. Қапашев бірнеше медальдармен марапатталған.
Әдебиеттер:
Қапашев Дүйсен // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 443 б.
Баймұратұлы Бақыт. Ұрпақтарын мақтан етеді: [Дүйсен Абақұлы
Қапашев туралы] // Сарыарқа самалы. – 2008. – 3 шілде. – 10 б.
Қабдуахит Ә. Ардагерлер мерейтойлық медаль алды: [Ұлы Отан соғы
сына биыл 65 жыл толады] // Шаһар. – 2010. – 29 сәуір. – 2 б.

19 қыркүйек 			
					
					
					

Ғалым-педагог, педагогика
ғылымдарының докторы
Қ. М. Арынғазинның
туғанына 80 жыл (1935)

Май ауданы Жалтыр ауылында туған. Педагогика ғылымдарының
докторы (2001), профессор (2011). Қазақстан педагогика ғылымдарының
академиясының толық мүшесі. ҚазПИ-ді (1963, қазіргі ҚазҰПУ) және
ҚазМУ-дың аспирантурасын (1968, қазіргі ҚазҰУ) бітірген. Қарағаңды
педагогика институтында оқытушы (1963-1965), декан (1969-1972).
1972 жылы Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
ашылғанда ғалым кемелді белеске көтеріліп, университеттің негізі болған
педагогика институтының физика-математика факультетінің деканы
болған. 1995-2002 жылдары білім ордасының жанындағы Республика
лық біліктілікті жетілдіру институтының ғылыми жөніндегі проректоры
және педагогикалық менеджемент кафедрасының меңгерушісі қызмет
терін атқарады. Қазіргі уақытта Қарағанды мемлекеттік университетінде
профессордың 100-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 6 монография
және т. б. кітаптардың авторы.
Әдебиеттер:
Арынғазин Қанапия // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 168 б.
Жұматов Ғалымбек. Ғылымның биігінен танылған: [Педагогика
ғылымдарының докторы, профессор Қанапия Мүбәракұлы Арынғазин
туралы] // Сарыарқа самалы. – 2005. – 13 қырқүйек. – 3 б.
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3 қазан 			
				

Ақын-импровизатор И. Байзақовтың
туғанына 115 жыл (1900-1946)

Ертіс ауданы Үлгілі ауылында туған. Ақын, әнші-композитор. Әкесі
Байзақ ескіше хат таныған, жасында ән салып, өлең шығарған, шағын
шаруалы, сауыққой кісі болған. Иса 9-ға шыққанда шешесі қайтыс
болып, өлеңші, әңгімеші әжесі Жанбаланың бауырында өседі. Нағашы
ағасы Рахмет оған домбыра тартып, ән салуды үйретеді. Кішкентайынан
«Әнші Иса» атанады. 1921 ж. Семейдегі жұмысшы факультетінде, 1922 ж.
Орынбордағы Қазақ халық ағарту институтында, 1929-1932 жж. Қазақ педа
гогика институтында (қазіргі ҚазҰПУ) оқыған. 1926-1929 ж. Қазақ драма
театрына (қазіргі М. Әуезов атындағы Қазақ академикалық драма театры)
шақырылып Әміре, Қалибек, Құрманбек, Серке, Елубай, т. б. актерлермен
бірге жаңа театрдың негізін қаласады. Театр алғаш қойған М. Әуезовтің
«Еңлік – Кебегі» мен «Бәйбіше-тоқалында» басты рөлдерде ойнайды. Өзі
инсценировка жасаған «Біржан – Сара» қойылымындағы Біржан рөлінде
нағыз актерлік дарынын танытқан. 1932-1940 жж. Алматы, Қарағанды,
Семей қалаларында радиода, филармонияда, Жазушылар одағында қызмет
істеді. Өлеңдері 1924 жылдан жариялана бастаған. Сан қырлы талант иесі
Байзақовтың, әсіресе, суырыпсалма ақындық өнері қазақ әдебиетіндегі осы
бір ерекше құбылыстың жалғасындай еді. Байзақов жазба әдебиет өкілі
ретіңде де шоқтығы биік көркем туындылар қалдырды. Ақын өлендерінде
фольклорлық сипат басым. Бұл – оның суырып салмалық талантына бай
ланысты ерекшелігі. Байзақовтың жұрт алдында айтылатьш ұзақ толғау
алдындағы кіріспе іспетті, өзіндік әні бар желдірмелері халық арасына кең
тараған.
Иса поэма жанрын дамытуға да зор үлес қосты. «Ұлы құрылыс»
(1933), «Алтай аясында» (1934), «Он бір күн, он бір түн» (1938), «Кавказ»
(1940), «Ақбөпе» (1941), «Қырмызы – Жанат», «Қойшының ертегісі»,
т. б. көлемді шығармаларында өткен заман оқиғалары, кейінгі дәуір
шындығы көрініс тапқан. «Құралай сұлу», «Алтай аясында» поэмала
рында жоңғар шапқыншылығы, «Ақтабан шұбырынды» заманындағы
қазақ тұрмысы шынайы суреттеліп, ел бірлігі, патриотизм идеясы
көтеріледі. Әлеуметтік қайшылықтарға толы «Ақбөпе» поэмасында ақын
өз кейіпкерлері Ақбөпе мен Әміржан бойына бұрынғы қазақ жастарының
ең жақсы қасиеттерін жинақтаған. Ақбепе-өз бақыты үшін күрескен өр
мінезді қазақ қызының бейнесі. Байзақов 40-тан астам әннің өлеңін
жазып, көптеген қазақ әндерін нотаға түсіртті. Оның шығармалары – қазақ
поэзиясындағы жарқын белестердің бірі. Актерлік, әншілік, жыршылық
дарынымен қазақ мәдениетінде терең із калдырған. Исаның өмірі мен
шығармасын Е. Ысмайылов, М. Хасенов, Р. Бердібаев, т. б. зерттеген.
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Жазушы Н. Ановтың «Ән қанаты» романында (1956), осы аттас кино
фильмде (1962) әнші-ақынның көркем бейнесі жасалды. Еңбек Қызыл Ту
орденімен марапатталған (1939). Ертіс ауданындағы ауылға Байзақов есімі
берілген (1992).
Әдебиеттер:
Байзақов Иса. Үш томдық шығармалары / И. Байзақов; құраст.
А. Құдабаев. – Павлодар: Типография Сытина, 2010.
Бәділханұлы Айтжан. Елге әйгілі дарындар: эсселер / А. Бәділханұлы;
құраст., жауапты ред. А. Ж. Құдабаев; бас ред. Е. Арын. – Павлодар:
ЭКО, 2011. – 184 б. – (Кереку-Баян Кітапханасы; Кереку-Баян өңірі ақынжазушыларының антологиясы).
Болатханұлы Әміржан. Исі қазақтың Исасы: [Иса Байзақовтың
110 жылдығы қарсаңында] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 30 қыркүйек. – 4 б.
Бықай Фарида. Керекуде қос той өтті, ер есімін әйгілеп.: [әнші-сазгер
Ж. М. Байжанов пен көрнекті ақын Иса Байзақовтың мерейтойлары жайлы]
// Егемен Қазақстан. – 2010. – 6 қазан. – 5 б.
Ермекқызы Эльмира. Иса-қайталанбайтын әмбебап тұлға: [заңғар
тұлға] // Білік. – 2010. – 30 қаңтар. – 4 б.
Жақсыбаев Ахат. Иса ақын: Роман// Жұлдыз. – 2010. – № 6. – 24-75 б.
Жақсыбаев Ахат. Иса ақын. Бірінші кітап: роман. – Алматы: Елорда,
2010. – 400 б. – (Отырар кітапханасы).
Игібаева Роза. Қайталанбас тұлға: [композитор, суырып салма ақын,
әнші Иса Байзақовтың туғанына биыл 110 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2010. –
28 қыркүйек. – 5 б.
16 қазан 		
			

ҚР Еңбек сіңірген өнер қайраткері, режиссер
Е. К. Тәпеновтың туғанына 70 жыл (1945)

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында туған. Режиссер, Қазақ
станның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері (1995). 1963 ж. Ресей театр
өнері академиясының (ГИТИС) режиссерлік факультетін бітірген, ұстаздары
И. П. Охлопкова, А. В. Эфроса, В. Д. Дудина. 1968-1974 жж. Абай атындағы
Семей драма театрының режиссері, 1976-1979 жж. Торғай музыкалы драма
театрының бас режиссері, 1979-1990 жж. Қарағанды драма театрының бас
режиссері қызметтерін атқарған. 1990 жылдан 2013 жылға дейін Ж. Айма
уытов атындағы облыстық музыкалы драма театрының бас режиссері.
Т-тің қойған спектакльдерінің ішінде М. Әуезовтің «Айман-Шолпан»,
Ғ. Мүсіреповтің «Ақан сері-Ақтоқты», Б. Майлиннің «Шұға», Т. Ахтанов
тың «Махаббат мұңы», Н. А. Островскийдің «Құрыш қалай шынықты»,
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У. Шекспирдің «Асауға тұсау», А. Шамкеновтың «Құралай сұлу», Б. Мұқаев
пен О. Сүлейменовтің «Заманақыр», т. б. қойылымдар бар. ҚР Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты (1986). «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен
марапатталған.
Әдебиеттер:
Тәпенов Ерсайын. Өнер белестері / Е. Тәпенов. – Павлодар: ЭКО, 2006. –
220 б.
Тәпенов Ерсайын // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 681 б.
Әміренов Еркебұлан. Ерсайын Тәпенов Ж. Аймауытов атындағы қазақ
музыкалық драма театрының директоры ПМУ-рухани байлық ордасы:
(Сырткөз)// Білік. – 2010. – 30 қаңтар. – 6 б.
Өтен Ахмет. Режиссер мен драматург диалогі: (Диалог) / А. Өтен,
Е. Тәпенов // Театр. kz. – 2014. – № 7. – 50 – 54 б.
18 қазан 			
				

Ақын-импровизатор Ж. М. Байжановтың
туғанына 180 жыл (1835-1929)

Баянауыл ауданы Жасыбай көлінің маңында туған. Әнші, ақын, ком
позитор. Ән салып, домбыра тартады. 1851 ж. Қызылжарға (қазіргі Петро
павл) келіп, орыс тілін үйренеді. Ол домбыра, қобыз тартумен қатар,
сырнай мен скрипка ойнауды да меңгереді. Қаладағы оркестрлердің,
әншілердің орындауындағы концерттерді қызыға тыңдайды. Бұл оның
музыкалық-эстетикалық талғамын қалыптастыруда үлкен рөл атқарды.
Жаяу Мұсаның Ш. Уәлихановпен бірге жүруі, Ы. Алтынсариннің өлеңіне
(«Кел, балалар, оқылық») ән шығаруы, өлеңмен күнделік жазуы, Абайға
өлең арнауы, Л. Н. Толстой кейіпкерінің атын баласына қоюы – оның
заман лебін терең сезінгендігін байқатады. Жаяу Мұса 1854 ж. Омбы
қаласындағы орыс мектебінде оқыды. Осындағы кітапханадан СанктПетербург, Мәскеу, Қазан, Орынбор, Ақмола, т. б. қалаларда шығатын
газет-журналдармен, кітаптармен танысады. Жаяу Мұсаның тырнақалды
туындысы «Қыздар-ай» Омбыда дүниеге келді. Билігі жүріп тұрған Шор
мановтар әр түрлі жала жауып, 1860 ж. оны Тобылға 12 жылға жер аудар
тады. «Сүйіндік», «Тұтқын зары» әндері осы кезде шыққан. Тұтқында
2 жыл болғаннан кейін өзі сұранып әскерге кетеді. Оны Литвада Орт.
Азия жорығына дайындалып жатқан Г. Черняевтің отрядына жібереді.
1863-1965 жж. Жаяу Мұсаның әншілік, композиторлық өнері халық музы
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касымен тығыз байланыста дамыды. Сол тұста өмір сүрген Тоқсанбай,
Жанақ, Түбек, Көтеш, Жаңабай сынды ақын-жыршылардың дәстүрлерін
үлгі тұтып, жаңалыққа құлаш ұрды. Жаяу Мұсаның әлеуметтік теңсіздікті
әшкерелейтін «Ақсиса», «Хаулау», «Шормановқа», «Толғау», «Бұзау зары»,
«Тұтқын зары», «Сүйіндік», туған жер табиғатын суреттейтін «Баяна
уыл», «Жаздың күні», «Жазда», «өлытау», «Сарын»; аңшылық-саятшылық
туралы «Тұрымтай», «Қаршыға», «Көгершін», күлдіргі «Құлбай», «Қазан
қыздары», махаббатты жырлайтын «Сұрша қыз», «Шолпан», «Сәулем
қыздар», «Гауһар қыз», «Ләйлім»; өмірлік серігі Сапарға арналған «Келдім,
Сапар, басыңа» атты әндері бар. Сондай-ақ, ол – лирикалық сипаттағы «Қыз
күйі», «Қызбала күйі», «Қызқарқара», «Қамшылау» сияқты күйлердің де
авторы. Көптеген мысқыл өлеңдерімен қатар «Шал мен торғай», «Бөдене
мен қаншыр» атты мысалдары да бар. Жаяу Мұса көңілге түйгендерін
орысша, қазақша қағазға түсіріп отырған. Қазақ қоғамының әлеуметтік
істеріне белсене араласып, ұлт мәдениетіне елеулі үлес қосты. Жаяу
Мұсаның көптеген қолжазбалары Алматы, Қазан, Санкт-Петербург, Омбы
мұрағаттарынан табылды. Оның әндері мен күйлерін алғаш нотаға түсіріп,
жазып алғандар – А. В. Затаевич, А. Жұбанов, Б. Г. Ерзакович, М. Лалинов;
әндерін айтып берушілер – Қ. Бабақов, Қ. Байжанов, Ә. Қашаубаев, Қ. Леке
ров, Ж. Елебеков және Жаяу. Мұсаның баласы Салық Мусин. Оның музыкалық мұрасын қазақ композиторлары опера («Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Бір
жан – Сара», «Бекет»), симфония, эстрада жанрларында пайдаланды. Жаяу
Мұса әндері қазіргі әншілердің (Е. Серкебаев, Қ. Байбосынов, т. б.) репер
туарынан орын алды. Әнші бейнесі көркем шығармаларда (З. Ақышевтің
«Жаяу Мұса» романы) сомдалды. Павлодар облысының Ақсу қаласындағы
мәдени-ағарту училищесі және Павлодар қаласының бір көшесі Жаяу Мұса
есімімен аталады.
Әдебиеттер:
Қазақтың дәстүрлі 1000 әні: антология. – Алматы, 2010. – 175 б. +50 CD.
Байжанұлы Жаяу Мұса // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия /
Бас ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 339-340 б.
Ақышев Зейтін. Жаяу Мұса: роман / З. Ақышев. – Алматы: Жібек
жолы, 2011. – 456 б.
Бөжен Бейбіт. «Ақ сисаның» қадірін қашырмайық// Айқын. – 2011. –
29 наурыз. – 5 б.
Бықай Фарида. Жаяу Мұсаның жұрағаты: [Белгілі ақынның ұрпақтары
Орханмен Майда Дурмановтар туралы] // Егемен Қазақстан. – 2010. – 2 б.
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20 қазан 			
				
				
				

Мәртебелі теміржолшысы,
Павлодар қаласының Құрметті азаматы
Т. Қоңырбаевтың
туғанына 100 жыл (1915-1983)

Ақмола облысы Ақмола ауданы Талдықум ауылында туған. Құрметті
теміржолшы, Ақмола қаласындағы ФЗО мектебін және машинист-жолсе
рігі курсын (1936) бітірген. 1934-1954 жж. Ақмола стансасында машинисткөмекші, машинист, Жаңаарқа, Есіл темір жол станциясының бөлімдерінде
нұсқаушы және саяси бөлім басшысының орынбасары, локомотив бөлімі
нің инженері және кадр бөлімінің басшысы, 1958 ж. аудандық кәсіп-одақ
комитетінің жауапты хатшысы, 1962 ж. Павлодар станция вагон жөндеу
депосының кадрлар бөлімінің басшысы қызметтерін атқарған. Қоңырбаев
Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталған. Павлодар қаласының Құрметті
азаматы (1977).
4 қараша 		
			

Ғалым, техника ғылымдарының докторы
В. О. Волошиннің туғанына 80 жыл (1935)

Украина, Хмельницский облысы Круча ауданында туған. Тех
ника ғылымдарының докторы (1994). Славутск педагогика училещесін
(1954), Львов педагогика институтын бітірген (1960). 1960-1963 жж. аға
инженер, лаб. меңгерушісі, 1963-1966 жж. қазіргі Павлодар мемлекеттік
университетінің аға оқытушысы, 1967-1983 жж. физика кафедрасының
меңгерушісі, 1984-1995 жж. оқу ісінің проректоры болған. 6 оқу-әдістемелік
құралдың, 2 моног рафияның, 80 ғылыми жұмыстың авторы. «Құрмет
белгісі» орденімен және медальдармен марапатталған.
7 қараша 			
				
				

Павлодар телеорталығында алғашқы
телебағдарламаның эфирге шыққанына
50 жыл (1965)

20 ғасырдың 60 ж. ортасында Павлодар облысында бұқаралық
ақпарат құралдарының жаңа түрі – телевизия пайда болды. Павлодарда
телеорталықтың құрылысы 1961 жылы басталды. Оның құрылысына
қаланың шығыс шетіндегі орын тандалды. Құрылыс – жинақтау жұмыс
тары 1965 жылы аяқталды. Биіктігі 180 м телевизиялық мұнара салынды.
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Павлодардағы телевизия студиясын құрғандарының бірі С. П. Шевченко
болды. 1965 жылы ол Павлолдардағы телевизия студиясын ашу үшін
жіберілді, радиохабар тарату және телевизия комитеті бойынша төраға
орынбасары лауазымына тағайындалды. 1963-86 жж. радиохабар тарату
және телевизия облыстық комитеті бойынша төрағасы Х. М. Тоқпанов.
Сол жылдары қалада жаңа іс бағытымен таныспаған адам болмады.
Сондықтан телеоператор, режиссер, ассистент, диктор лауазымдарына
барлығы сарапталды. Студия басшылығы кәсіби білімі жоқ адамдарды
қабылдауға мәжбүр болды. Оларды Алматы, Мәскеу, Омбы, Ленинград
қалаларына сынақ мерзімін өткізуге жіберілді. Студияның шығармашылық
ұясының ортасы болғандар: Ю. Петров, З. Юдина, А. Калиев, А. Фишер,
К. Токпанова, Р. Балтабаев, П. Величко, Н. Билялов, В. Масленников,
О. Иванова, В. Бороздин, Р. Нефф, В. Бутэрус, П. Басов, С. Павелкова,
М. Захарова, В. Стрижак. Алғашқы дикторлары болған: Н. М. Байдилова
және Б. К. Сейткалиев. Павлодар телеорталығы сынақ бағдарламасын
1965 ж. 1 мамырда берілді, ал эфирге алғаш рет 1965 жылы 7 қараша күні
сағат 19-да шықты. Павлодардағы мерекелік іс-шарадан жасалған кино
репортаж, алғашқы трамбай кезегінің фото және бейне көрінісі, «Наши
ровесники» бағдарламасы, жаңа үйге қоныстану, жас отау және жаңа туған
нәрестелерді, облыстағы өндіріс бастамашыларына концерт-құттықтау
көрсетілді.
Біртіндеп Павлодар телевизиясының жұмысы қарқын ала бастады,
бағдарламалардың көлемі ұлғайды, телебағдарламада жаңа айдарлар пайда
бола бастады, бағдарламалардың жаңа циклдары құрылды. Аймақтың
өндірістік тақырыбы, ауыл шаруашылығы, Павлодар облысының тарихы
мен мәдениеті кең көрсетілді.
Павлодар телестудиясы Қазақстанда ең үздіктердің бірі болды.
Осында облыстардағы телестудиялардың арасында жылжымалы теле
визиялық станцияның бейнежазылымды, түсті көрсетілімді бірінші болып
пайдалана бастады. 1968 ж. Алматыда Республикалық облыстқы студия
лар арасындағы фестиваль өтті, онда Павлодар студиясы бірінші орынға
ие болды.
Телеорталық өз құрамында 2 цех: аппараттық – студиялық кешен
цехі (АСК) және УКВ паратқыш цехі. Штат құрамы 39 адамды құрады.
1969 жылы күзде АСК цехінің құрамын облыстық телевизия және радиоха
бар тарату бойынша комитеттің қарамағына берді. Директоры О. Ф. Лебе
дев (1970-95). Бас инженер В. Е. Гуссер.
Біздің қаланың тұрғындары Орталық телевизия хабарларын көру
мүмкіндігін 1970 ж. алды, онда Целиноград – Павлодар радиорелейлік
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бағытының магистралдік құрылысы аяқталды және телевизиялық стан
ция Орталық телевизияның хабарларын тұратқты түрде тарата бастады.
1975 ж. Семей – Павлодар радиорелейлік бағыттың құрылысы аяқталды
және Республикалық телевизия бағдарламасы болды. Сол жылы Қашыр
ауданындағы Октябрское ауылында қуатты телевизиялық станция енгі
зілді және Лебяжіде телевизиялық станция пайдалауға берілді. 1988 ж. –
Баянауылда. 1993 ж. қарай облыстағы әр түрлі елді мекенде 37 қабылдаутарату құрылғылары орналастырылды.
14 қараша				
					

Кузьма Семенович Тюрин
туғанына 85 жыл (1930-1987)

Ұстаз, радиожурналист, ақын, өлкетанушы. Андреевка кентінде
дүниеге келген (қазіргі Алей ауданы) Алтай өлкесі РСФСР.
Барнаул педагогикалық училищесін бітірген (1954 ж.). 1979-87 жж.
КСРО журналистер одағының мүшесі. 1954 ж. – аға пионер жетекші, Мало
общелак орта мектебінің мұғалімі. 1954-1956 жж. – Усть-Чагыр жетіжылдық
мектепте мұғалім, 1956-1958 жж. – Бащелак Чагыр жетіжылдық мектебінде
мұғалім. 1958 ж. бері Павлодар қаласында. Теміржолда таразышы болып
жұмыс істеді. Сол жылдары – П. Васильев атындағы Павлодар әдеби
бірлестігінің мүшесі. Әдеби бірлестігінің жұмысна қатысты, облыстық
газеттер беттерінде басылды. Оны елеп, облыстық радио ұжымына
шақырды. Алдыммен дыбыс операторы, репортер, тілші, кейін редактор,
режиссер, Павлодар облыстық радиокомитетінің бас редакторы, Павло
дар облыстық комитетінің телевизия және радиохабар тарату бойынша
редакциясының бас редакторы. К. С. Тюрин өлкетануға ерекше қызықты
және тарихи құжаттар мен кітаптарды жинақтады. Павлодар Ертіс өңірінің
тарихына қатысты құжаттарды Мәскеу, Алматы, Ташкент, Томбы, Барна
уыл, Омбы қалаларындағы архивтерден, мұражайлардан, кітапханалардан
тауып жүрді. К. С. Тюрин қайтыс болғаннан кейін бүкіл жеке мұрағатын
туыстары облыстық мемлекеттік мұрағатқа берді. К. С. Тюриннің қорында
жазылым бойынша 1903 сақтау бірлігі бар. Осы сақтау бірлігінің бірінде
1877 кітапхана карточкасы бар, бұл «Павлодар Ертіс өңірінің тарихындағы
негізгі оқиғалардың ежелден бүгінге дейінгі картотекасы».
Екі мәрте П. З. Ермаков атындағы сыйлығының лауреаты атағын
иеленді (1969 ж., 1978 ж.), «50 пламенных лет» радиоповесі үшін және
«Годы, события, люди» радиокомпозициясы үшін медальдармен және
белгілермен марапатталған.
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қараша 		
			

Педагог, ауыл мектебін ұйымдастырушы
Ғ. С. Баяндиннің туғанына 115 жыл (1900-1970)

Ақсу қаласының маңыңдағы Қызылшырпы қонысында туған. Мұға
лім, ауыл мектебін ұйымдастырушы. 1942-1944 жж. 2-дүниежүзілік соғысқа
қатысқан. Әбдірахман молланың медресесінде сауатын алғаш ашқан.
Оқытушы курсын (1929), Павлодар педучилищесін (1940) бітірген. 19161926 жж. Қалқаман тұз өндірісінде егіншілік, малшылықпен айналысқан.
1926-1929 жж. ауыл шаруашылық серіктестігінде, «Игілік», «Жылыаспан»
кооперативтерінде істеген. Кешкі уақытта тұз өндірісінің жұмысшылары
мен ауыл түрғындарына хат танытқан. 1929-1932 жж. қазіргі Ақсу ауылдық
округіне қарасты Құркөл ауылында мектеп меңгерушісі болған. 1932 ж.
Төсқұдық ауылының алғашқы мектебін, Грязновка (қазіргі Қазалы)
ауылында орыс-қазақ (кейін жетіжылдық болған) мектебін ашқан.
Мұғалім, меңгеруші, директор және оқу ісінің меңгерушісі болып жұмыс
істеген. 1944-1946 жж. қазақ жастарын (Теміртау қаласының болашақ
металлургтерін) тәрбиелеу, оқытумен айналысты. 1946-1963 жж. өзі ашкан
мектепте мұғалім болған. Зейнетке шыққан соң (1963-1968 жж.) фермаларда
және аз қоныстанған ауылдарда тұратын малшылар мен жұмысшылардың
балаларына арнап мектеп жанындағы интернат ашқан.
Әдебиеттер:
Баяндин Ғабдынасыр // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 233 б.
5 желтоқсан 		
				
				

Педагог, философия ғылымдарының
кандидаты, доцент Қ. Ф. Зағыпаровтың
туғанына 80 жыл (1935)

Ақтоғай ауданы Жаңа аттаныс ауылында туған. Педагог, партия қыз
меткері, философия ғылымдарының кандидаты (1974), ЖАҚ доценті, про
фессор (1992). КСРО (1986), Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі (1980),
ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері (1995). ҚазПИ-дің тарих-филоло
гия факультетін (1957, қазіргі ҚазҰПУ), М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінің философия факультетінің аспирантурасын
(1973) бітірген. 1957-1959 жж. Қашыр, Ақтоғай аудандарындағы орта мектеп
терде мұғалім, 1959-1961 жж. Ақтоғай ауданы оқу бөлімінің нұсқаушысы,
1961-1969 жж. Қазақстан КП Ақтоғай аудандық партия комитеті саяси
ағарту кабинетінің меңгерушісі, аудандық партия комитетінің үгіт және
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насихат бөлімінің меңгерушісі, 1973-1992 жж. Павлодар педагогика инсти
тутында аға оқытушы, кафедра меңгерушісі, декан қызметтерін атқарған.
2002 жылдан профессор 100-ден астам ғылыми жарияланымның авторы.
Зағыпаров «Халықтар достығы» орденімен, «Тың жерлерді игергені үшін»
(1967), «Еңбек ардагері» (1983) т. б. медальдармен, «Облыс алдына сіңірген
еңбегі үшін» төс белгісімен (2012), Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Құрмет
грамотасымен марапатталған. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының «Ана
тілі» ескерткіш белгісінің иегері. Ақтоғай ауданының Құрметті азаматы
(2005).
Әдебиеттер:
Зағыпаров Қ. Еліне еңбегі сіңген азамат еді: [«Екібастұз» совхозының
директоры, «Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ауыл шаруашылық қызметкері» құрметті атақ иесі Бекен Супеков туралы] // Сарыарқа самалы. – 2008. –
27 наурыз. – 5 б.
Зағыпаров Қ. Ф. Жаһандану және дін // Қазақстан педагогикалық
хабаршысы = Педагогический вестник К. – Павлодар, 2009. – 32-37 б.
Мақұлұлы Ульян. Ұжым мақтанышы: [педагог, философия ғылымда
рының кандидаты, доцент Қ. Ф. Зағыпаров жайлы] // Сарыарқа самалы. –
2009. – 10 қыркүйек. – 15 б.
Марапаттау: [Облыс әкімінің өкімімен қоғамның мәдени және ғылы
ми өміріне белсене қатысқаны, қазақ халқының рухани мұрасын сақтап,
қолдау көрсеткіші үшін] // Сарыарқа самалы. – 2012. – 22 қараша. – 3 б.
Ұлағатты ұстаз: [ПМПИ-ге еңбек сіңірген құрметті педагог, филосо
фия ғылымдарының кандидаты Қ. Ф. Зағыпаровтың 75 жылдық мерейтойы
аталды] // Сарыарқа самалы. – 2010. – 2 желтоқсан. – 9 б.
24 желтоқсан			
					
					
					

Ғалым-педагог, педагогика
ғылымдарының докторы
М. Х. Балтабаевтың
туғанына 75 жыл (1940-2007)

Ертіс ауданы Үлгілі ауылында туған. Педагогика ғылымдарының
докторы (1994), Халықаралық ғылыми академиясының толық мүшесі
(1996), ҚР-ның еңбек сіңірген қызметкері, ҚР Халық ағарту ісінің үздігі.
Мәскеудің мемлекеттік мәдениет институтын бітірген (1966). Қазақ
қыздар педагогика институтында (қазіргі Қазақ мемлекеттік қыздар педа
гогика университеті) оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі (1966-86),
ҚазПИ-де (1988-94, қазіргі ҚазҰПУ) кафедра меңгерушісі, декан, Қазақ
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білім академиясында зертхана меңгерушісі, ақпарат орталығының дирек
торы (1995-1998), 1998 жылдан Қазақ мәдениет және өнертану ғылымизерттеу институтының директоры қызметін атқарған. Негізгі ғылыми
еңбектері мектеп оқушыларына көркем-эстетикалық тәрбие беру ісінің
ғылыми тұрғыдан негізделген концепциясын жасау мәселесіне арналған.
Балтабаев – 100-ден астам ғылыми жарияланымның, оқу құралдарының
авторы.
27 желтоқсан			
					
					

Ғалым, техника ғылымдарының
докторы Ә. С. Сағыновтың
туғанына 100 жыл (1915-2006)

Баянауыл ауданы Баянауыл кентінде туған. Тау-кен маманы, тех
ника ғылымдарының докторы (1967), профессор (1958), Қазақстан ҒА-ның
академиясы (1970). Қазақстан Республикасының ғылым мен техникасына
еңбек сіңірген қайраткері (1995). Социалистік Еңбек Ері (1971). Днепропе
тровск тау-кен институтын бітірген (1939). 1939-1951 жж. Қарағанды көмір
шахталары мен трестерінде басшылық қызметтерде болды. 1951-1955 жж.
Қарағанды көмір ғылыми-зерттеу институтының директоры, 1955-1958 жж.
Қарағанды тау-кен институтының ректоры, 1958-1991 жж. Қарағанды
политехника институтында (1987-1991 жж., ректордың кеңесшісі), 19912001 жж. Қазақстан ҰҒА-ның Жер қойнауын кешенді игеру мәселелері
институтында директор, 2001-06 жж. Қарағанды мемлекеттік техника
университетінде ғылыми кеңесші қызметтерін атқарған. Негізгі ғылыми
еңбектері көмір қабаттарын қолайлы жүйелермен өндіруге, тау-кен тех
никасын кемелдендіруге, жер асты кұрылыстарының беріктігін зерт
теуге, шахта алаңдарын аршу және дайындау сұлбаларын жетілдіруге
арналған. Сағынов пайдалы қазба орындарын игерудің кешенді механиза
циясы мен технологиясы ғылыми мектебінің негізін қалаған. Сағыновтың
басшылығымен және тікелей қатысуымен Қарағанды көмір бассейнінде
алғаш рет кертпешті және үшқабатты казу, күкіртті газы бар қаттарды
қазудың технологиясы, массивті физика-химия беріктеу т. б. бойынша
кешенді тәжірибелік жұмыстар мен өндірістік сынақтар жасалды. 300-ден
астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде монографиялар, авторлық
куәліктер мен патенттер бар. Қазақстан Мемлекеттік сыйлықтың лауре
аты (1974, 1986). 2 мәрте Ленин, Қазан революциясы, «Халықтар достығы»,
Еңбек Қызыл Ту, «Парасат» ордендерімен және бірнеше медальдармен
марапатталған.
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Әдебиеттер:
Сағынов Әбілқас // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас ред.
Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 626-627 б.
Арыстан Ибадолла. Сағынов тағылымы: [Қарағанды политехникалық институтын басқарған ҚР ҰҒА академигі, Социалистік Еңбек Ері
Әбілқас Сағынұлы Сағынов туралы] // Егемен Қазақстан. – 2012. – 27 жел
тоқсан. – 7 б.
					
					
					

Композитор, халық әрітісі
Майра Шамсутдинованың
туғанына 125 жыл (1890-1927)

Павлодар қаласында туған. Халық әншісі, композитор. Қазақ даласына аты мәшһүр Майра жасынан гармон тартып, ән салған. Кереку, Баян
ауыл, Семей аймағындағы жәрмеңке, той-думандарда, Қоянды жәрмен
кесінде Иса Байзақов, Әміре Қашаубаевпен бірге өнер көрсетіп, есімі елге
танылған. Ол қазақ, татар, орыс тілдерінде әнді шеберлікпен орындаған.
Оның репертуарында «Ах-ау, Семей», «Гауһартас», «Ертіс», «Сәулем-ай»,
«Мақпал», т. б. халық әндері болды. А. В. Затаевич Майраның орындау
ында «Мақпал», «Көк-майса», «Қарағым-ау», «Қара-көз», «Баянауыл»,
«Телқоңыр», «Даланың әні», «Құрбымжай», «Алқарағай көк», «Хұсни
құрдас», «Смет» әндерін жазып алып, нотаға түсірген. Ол өз жанынан
«Майра», «Қызыл гүл», «Өкшесі етігімнің айнала жез», «Бақша» әндерін
шығарған. Майра Арқаның әншілік дәстүрін ілгері дамытты. Ол әншілік
өнерді кәсіби дәрежеде меңгеріп, өзіндік нақышпен сырнайға қосылып
айтқан. Майраның әндерін Е. Г. Брусиловский «Қыз Жібек» операсында,
А. А. Зильбер «Қайтатуған Қазақстан» симфониясында, Б. Байқадамов
«Майра» хор капелласында пайдаланды. Ә. Тәжібаев «Майра» атты пьеса,
поэма жазды. Павлодар қаласында бір көше мен мұражайға Майра есімі
берілген.
Әдебиеттер:
Бәділханұлы Айтжан. Елге әйгілі дарындар: эсселер / А. Бәділханұлы;
құраст., жауапты ред. А. Ж. Құдабаев; бас ред. Е. Арын. – Павлодар: ЭКО,
2011. – 184 б. – (Кереку-Баян Кітапханасы; Кереку-Баян өңірі ақын-жазу
шыларының антологиясы).
Шамсутдинова Майра // Ертістің Павлодар өңірі: Энциклопедия / Бас
ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. – 475 б.
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Шамсутдинова Майра // Қазақ өнері: Энциклопедиясы / Бас ред.
Е. М. Арын. – Алматы, 2002. – 469 б.
Ермеков Жаппар. Майра туралы өсек басылмағаны ма?: [атақты әнші
Майра Шамсутдинованың өмірі жайлы] // Шаһар. – 2010. – 14 қаңтар. – 12 б.
Мағжан Г. «Ертістің ерке Майрасы» осындай атпен әдеби-музыка
лық кеш өтті: [Бұқар жырау атындағы мұражайдың ұйымдастыруымен
Ж. Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыка драма театрында «Ертіс
тің ерке Майрасы» деген атпен әдеби-музыкалық кеш өтті] // Сарыарқа
самалы. – 2010. – 21 қаңтар. – 6 б.
Шахимарден Әннәс Бағдат. Майра: [пьеса] // Театр. kz. – 2013. – қараша
(№ 11). – 57-76 б.
				
				

Павлодар қаласында «Ақ мешіттің»
ашылғанына 110 жыл (1905)

1905 жылы «Ақ мешіттің» есігі қала тұрғындарына айқара ашылды.
Жатақ үйлердің ортасынан мұнарасы көк тіреп бой көтерген зәулім
мешіт қала тұрғындарына ерекше әсер етеді, қаланың сәулетіне айналды.
Мұсылмандардың қуанышында шек болмайды. Бірақ, олардың қуаныш
тары ұзаққа бармайды. Кеңес өкіметі орнасымен мешіттер жабылып, имам
дар қуғын-сүргінге ұшырайды.
1934 жылы қалалық кеңесте мешітті мәдени мекемеге айналдыру
мәселесі көтеріліп, 1956 жылға дейін Ақ мешіттің мұнарасы қиратылып,
Пионерлер үйіне, одан кейін филармонияға беріледі. Ал 1956 жылы мешіт
балалар спорт мектебіне айналады. Бір жақсылығы, мешіт ғимараты рес
публикалық маңыздағы архитект уралық ескерткіш ретінде мемлекеттік
қорғауға алынды.
Еліміз егемендік алғаннан кейін ғана мешіт имандылық орны
болып, қайта жұмысқа кірісті. Мешітті қайта қалпына келтіру жұмыс
тары мерзімінен бұрын орындалды. Мұнарасы қайта тұрғызылды. Егемен
дігіміздің алғашқы жылы 1991 жылы шілде айында Ақ мешіт салтанатпен
қайта ашылды.
2004 жылы Ақ мешіттің жүз жылдығы қарсаңында «Қазақстан алю
минийі» АҚ (президенті Алмаз Тұрдымбетұлы Ибрагимов) өз қаражаты
мен мешітті жөндеуден өткізіп, қайырымдылық жәрдемін жасады.
2005 жылы Ақ мешіттің 100 жылдық тойы аталып өтті. Оған сол кез
дегі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас муфти
Әбсаттар қажы Дербісәлі мырза қатысты.
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2005-2006 жылдары мешіт ғимаратына қайта күрделі жөндеу жұмыс
тары жүргізілді. Оны, мұсылман қауымының ғибадат орнының сәулетті,
сымбатты болуын қалаған ардагер-ұстаз, облыс жұртшылығына сыйлы
Ахметов Кенжетай ақсақалдың жанұясы «Ақ мешіттің» ішкі және сыртқы
жөндеу жұмыстарын толық атқарды. Құран сүрелері мен аяттары ойылып
жазылған мәрмәр тастар мен керамикадан көмкерілген қабырғалар,
ою-өрнек салынған ағаш есік, пластикалық терезелер, жалпы шығыс дизай
німен сұлулана түскен Ақ мешіт қаламыздың сәніне айналды. Қазақстан
Республикасының белгілі саясаткері, Кереку өңірінің перзенті Д. К. Ахме
тов мырза көне ғимараттың ішкі және сыртқы келбетін сәулет өнерінің
өскелең талабына сай көріктердіруіне сүбелі үлес қосты.
Әдебиеттер:
Баймұратұлы Бақыт. Көне ғимарат тағдыры: [Павлодар қ. Әлкей
Марғ ұлан атындағы Ақ мешітке – 100 жыл] //Сарыарқа самалы. – 2005. –
7 маусым. – 6 б.
Баймұратұлы Бақыт. Қайта жаңарған Ақ мешіт: [Павлодар қаласында]
// Сарыарқа самалы. – 2006. – 24 қаңтар. – 1 б.

60

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
2015 ЖЫЛЫ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРІ
МЕН МЕРЕЙТОЙЛАР КӨРСЕТКІШІ
ҚАҢТАР
1 қаңтар – Республикалық «Казахстанская правда» басылымының
жарыққа шыққанына 95 жыл (1920)
1 қаңтар – Қазақ әншісі, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген әртісі Ә. Мұсабеков
тың туғанына 100 жыл (1915-1981)
5 қаңтар – Ақын, Халық жазушысы Қ. Мырзалиевтің туғанына 80 жыл
(1935-2011)
6 қаңтар – Қоғам және мемлекет қайраткері, журналист М. Шоқайдың
туғанынына 125 жыл (1890-1941)
8 қаңтар – Қазақ актері мен режиссері, Қаз КСР–ң халық әртісі Қ. Жан
дарбековтың туғанына 110 жыл (1905-1973)
9 қаңтар – Ғалым-геолог, географ, Қазақстан мен Орта Азияны зерттеуші
И. В. Мушкетовтың туғанына 165 жыл (1850-1902)
10 қаңтар – Қазақ жазушысы І. Есенберлиннің туғанына 100 жыл (19151983)
22 қаңтар – Қазақ актері, ҚазКСР-ң Еңбек сіңірген әртісі Р. Б. Төлеубаев
тың туғанына 80 жыл (1935-1987)
25 қаңтар – Ғалым, техника ғылымдарының докторы, Қаз КСР-нің Еңбек
сіңірген қайраткері В. Г. Беньковскийдің туғанына 90 жыл
(1925-1987)
АҚПАН
2 ақпан – Жазушы М. Мағауиннің туғанына 75 жыл (1940)
5 ақпан – Ғалым-зоолог, этнограф, Қазақстан және Орта Азияны зерттеуші
Г. Е. Грум-Гржимайлоның туғанына 155 жыл (1860-1936)
9ақпан – Актер, Қаз КСР-нің халық әртісі В. Ф. Корниенконың туғанына
90 жыл (1925-1979)
10 ақпан – Республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың ашылға
нына 55 жыл (1960)
12 ақпан – Қазақ актері, Қаз КСР-нің халық әртісі Н. М. Атахановтың
туғанынына 110 жыл (1905-1974)
16 ақпан – Театр суретшісі, кинорежиссер, Қаз КСР-нің халық суретшісі
М. З. Левиннің туғанына 120 жыл (1895-1946)
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НАУРЫЗ
2 наурыз – ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының мүшесі, филология ғылы
мының докторы Ш. Ш. Сарыбаевтың туғанына 90 жыл (1925)
3 наурыз – Ғалым-тарихшы, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген ғылым қайраткері
П. М. Пахмурныйдың туғанына 100 жыл (1915-1977)
3 наурыз – Қазақ жазушысы Ж. Тәшеновтің туғанына 90 жыл (1925)
9 наурыз – Актер, Қаз КСР-нің халық әртісі Қ. Н. Тастанбековтың туға
нына 70 жыл (1945)
14 наурыз – Қазақ жазушысы, драматург Қ. Ысқақовтың туғаныныа
80 жыл (1935)
15 наурыз – Қазақ әншісі, режиссері, киноактері, Қаз КСР-нің халық әртісі
Қ. Байсеиітовтің туғанына 110 жыл (1905-1979)
20 наурыз – Мемлекет және қоғам қайраткері, экономика ғылымдарының
кандидаты Ж. А.Тәшеновтің туғанына 100 жыл (1915-1986)
20 наурыз – Қазақ ақыны Т. Молдағалиевтің туғанына 80 жыл (1935-2013)
21 наурыз – Қазақ ақыны Қ. Т. Шаңғытбаевтың туғанына 90 жыл (19252001)
22 наурыз – Киноактер, кинорежиссер Х. Дәулетбековтың туғанына
105 жыл (1910-1983)
23 наурыз – Ғалым, техника ғылымының докторы, акадеимк Е. А. Буке
товтың туғанына 90 жыл (1925-1983)
25 наурыз – Композитор, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген өнер қайраткері
С. И. Шабельскийдің туғанына 130 жыл (1885-1956)
СӘУІР
1 сәуір – Қазақ композиторы, домбырашысы, КСРО және Қаз КСР-нің әрті
сі Н. Тілендиевтің туғанына 90 жыл (1925-1998)
3 сәуір – Қазақ ақыны А. Жұмағалиевтің туғанына 100 жыл (1915-1942)
5 сәуір – Бурабай курортының ашылғанына 95 жыл (1920)
9 сәуір – Қазақ жазушы-сатиригі Ғ. Қабышевтың туғанына 80 жыл (1935)
14 сәуір – Қазақ жазушысы Ж. Молдағалиевтің туғанына 80 жыл (19351986)
15 сәуір – Жазушы С. Бақбергеновтың туғанына 95 жыл (1920)
22 сәуір – Жазушы С. Мұқановтың туғанына 115 жыл (1900-1973)
25 сәуір – Қоғам және мемлекет қайраткері Н. Нұрмақовтың туғанына
120 жыл (1895-1937)
29 сәуір – Қазақ жазушысы С. Сарғасқаевтың туғанына 90 жыл (1925)
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МАМЫР
2 мамыр – Қаз КСР-нің халық әртісі, хормейстер Б. А. Орловтың туғанына
110 жыл (1905-1960)
9 мамыр – Тарихшы, драматург, әдебиеттанушы М. Б. Ақынжановтың
туғанына 110 жыл (1905-1960)
10 мамыр – Суретші, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген өнер қайраткері
Е. М. Сидоркиннің туғанына 85 жыл (1930-1983)
10 мамыр – Композитор С. Бәйтерековтың туғанына 70 жыл (1945-1998)
11 мамыр – Жазушы Ә. Әлімжановтың туғанына 85 жыл (1930-1993)
16 мамыр – Ақын О. Асқаровтың туғанына 80 жыл (1935)
23 мамыр – Халық ақыны және композиторы Біржан Қожағұлұлының
туғанына 180 жыл (1835-1887)
Мамыр – «Қазақстан әйелдері» басылымының алғашқы саны жарыққа
шыққанына 90 жыл (1925)
МАУСЫМ
1 маусым – ҚазССР Халық әртісі Қ. Ә. Байбосыновтың туғанына 65 жыл
9 маусым – Ұйғыр ақыны Р. Рузыевтың туғанына 80 жыл (1935)
10 маусым – Жазушы Ф. А. Моргунның туғанына 105 жыл (1910)
16 маусым – Жазушы, ҚР Еңбек сіңірген Ұстазы К. Оразалиннің туғанына
95 жыл (1920)
17 маусым – Әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы,
ҚР ҰҒА академигі Р. Нұрғалиевтың туғанына 75 жыл
18 маусым – Суретші, график, ҚазКСР Еңбек сіңірген қайраткері Антощенко-Оленев В. И. туғанына 115 жыл (1900-1984)
18 маусым – Қазақстан жазушысы А. Н. Сергеевтың туғанына 100 жыл
(1915)
20 маусым – Ұйғыр актеры, Қаз КСР-нің халық әртісі М. К. Бакиевтың
туғанына 100 жыл (1915-1996)
27 маусым – Кітапхана қызметкерлері алғашқы Съезінің ашылғанына
55 жыл (1960)
29 маусым Халықаралық «Азия дауысы» фестивалінің ашылғанына
25 жыл (1990)
30 маусым – Химик, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қаз
КСР-нің Еңбек сіңірген ғылым қызметкерлері Қ. А. Жұбановтың
туғанына 80 жыл (1935)
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ШІЛДЕ
1 шілде – Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген ұстазы, жазушы Б. Тұрсынбаевтың
туғанына 110 жыл (1905-1967)
7 шілде – Жазушы, қоғам қайраткері С. Шариповтың туғанына 135 жыл
(1880-1942)
15 шілде – Актер, Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген әртісі М. Сыздықовтың
туғанына 100 жыл (1915-1975)
25 шілде – Халық суретшісі, ҚазКСР Еңбек сіңірген өнер қайраткері
М. С. Кембаевтың туғанына 90 жыл (1925-1993)
ТАМЫЗ
10 тамыз – Қазақ ақыны, ағартушысы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы
А. Құнанбаевтың туғанына 170 жыл (1845-1904)
15 тамыз – Композитор Ш. Қалдаяқовтың туғанына 85 жыл (1930-1992)
16 тамыз – Кеңес Одағының батыры, Қазақстан ұшқышы, КСРО Еңбек
сіңірген әскери ұшқышы, авиацияның генерал-лейтенанты
Л. И. Беданың туғанына 95 жыл (1920-1976)
18 тамыз – Экономист, ҚР Ғылым Академиясының мүше-корреспонденті
Я. Аубакировтың туғанына 90 жыл (1925)
26 тамыз – Қаз КСР-нің Еңбек сіңірген архитекторы Ю. Г. Ратушныйдың
туғанына 80 жыл (1935-1996)
27 тамыз – Қазақ скульптуры, Қаз КСР-нің халық суретшісі Х. Е. Нау
рызбаевтың туғанына 90 жыл (1925)
30 тамыз – Қазақ жазушысы С. Еркебаевтың туғанына 80 жыл (1935)
Тамыз – «Қазақстан мектебі» журналының алғашқы рет жарыққа шық
қанына 90 жыл (1925)
ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – Қаз КСР Мемлекеттік ән және би ансамблінің ұйымдас
тырылғанына 60 жыл (1955)
5 қыркүйек – Ақын Ж. Молдағалиевтың туғанына 95 жыл (1920-1988)
9 қыркүйек – Алматы шетел тілдері педагогика институтының ашыл
ғанына 75 жыл (1940)
10 қыркүйек – Қазақ әдебиеттанушысы, филология ғылымдарының док
торы, түркітанушы Ә. Қоңыратбаевтың туғанына 110 жыл
(1905-1986)
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14 қыркүйек – Экономист, экономика ғылымдарының докторы О. Баймұ
ратовтың туғанына 80 жыл (1935)
15 қыркүйек – Металлург, техника ғылымдарының докторы С. М. Қожах
метовтың туғанына 80 жыл (1935)
19 қыркүйек – Ақын А. Тоқмағамбетовтың туғанына 110 жыл (1905-1988)
Қыркүйек – Жазушы, аудармашы Т. Жанұзақовтың туғанына 80 жыл
(1935-1978)
ҚАЗАН
1 қазан – Қарағанды облысы Теміртау қаласының құрылғанына 70 жыл
(1945)
5 қазан – Қазақ мемлекеттік ауылшаруашылық институтының (қазіргі
ауылшаруашылық университеті) ашылғанына 85 жыл (1930)
12 қазан – Режиссер, педагог, Қаз КСР-нің халық әртісі А. Тоқпановтың
туғанына 100 жыл (1915-1994)
15 қазан – Ақын, ҚР Халық жазушысы Ә. Сәрсенбаевтың туғанына 110
жыл (1905-1995)
ҚАРАША
3 қараша – «Қазақстан» баспасының құрылғанына 95 жыл (1920)
13 қараша – Композитор Е. Брусиловскийдің туғанына 110 жыл (19051981)
13 қараша – Әнші, композитор, ҚР Халық әртісі Е. Хасанғалиевтың
туғанына 75 жыл (1940)
15 қараша – Кеңес Одағының батыры, жазушы М. Ғабдуллиннің туға
нына 100 жыл (1915-1973)
18 қараша – Әнші, ҚазКСР-ң халық әртісі Қ. Қалиламбекованың туға
нына 70 жыл (1945)
19 қараша – Жазушы, журналист С. Байжановтың туғанына 85 жыл
(1930-1998)
21 қараша – Ақын, жазушы, ағартушы-педагог, публицист, Алаш қозға
лысының көрнекті мүшесі М. Дулатовтың туғанына 130 жыл
(1885-1935)
24 қараша – Балалар жазушысы С. Бегалиннің туғанына 120 жыл (18951983)
25 қараша – Қазақ композиторы А. Ы. Есбаевтың туғанына 90 жыл (19251976)
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28 қараша – Қазақ ақыны Ж. Нәжімиденовтің туғанына 80 жыл (19351983)
Қараша – Ғалым-ағартушы, этнограф, фольклорист Ш. Уәлихановтың
туғанына 180 жыл (1835-1865)
ЖЕЛТОҚСАН
7 желтоқсан – Суретші Н. Г. Хлудовтың туғанына 165 жыл (1850-1935)
15 желтоқсан – Тіл маманы, филология ғылымдарының докторы Т. Р. Қор
дабаевтың туғанына 100 жыл (1915-2000)
15 желтоқсан – Балалар жазушысы Ө. Тұрманжановтың туғанына
110 жыл (1905-1978)
15 желтоқсан – Ғалым-философ, философия ғылымдарының докторы
Д. Кішібековтың туғанына 90 жыл (1925)
24 желтоқсан – Жазушы Б. Момышұлының туғанына 105 жыл (1910-1982)
24 желтоқсан – Әдеби сыншы П. Косенконың туғанына 85 жыл (1930)
27 желтоқсан – Жазушы, ғалым, әдебиеттанушы М. Қаратаевтың
туғанына 105 жыл (1910-1995)
31 желтоқсан – Қазақ актеры, ҚазКСР-ң Еңбек сіңірген әртісі М. Мұра
талиевтың туғанына 80 жыл (1935-1985)

66

АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ
– Діни уағыздаушы, ислам негізін қалаушы Мұхаммед Пайғамбардың
туғанына 1445 жыл (570-632)
– Философ, ғалым-энциклопедист Әбу-Нәсір Әл-Фарабидің туғанына
1145 жыл (870-950)
– Қазтуған жырау Сүйіншіұлының туғанына 595 жыл (1420)
– «Қыз Жібек» эпосына 510 жыл (1505)
– Атырау қаласының құрылғанына 375 жыл (1640)
– Тәттіқара ақынның туғанына 310 жыл (1705)
– Өскемен қаласының құрылғанына 295 жыл (1720)
– Халық композиторы, күйші, домбырашы Тәттімбет Қазанғапұлының
туғанына 200 жыл (1815-1862)
– Қазақ халық композиторы, күйші Ш. Дәулеткерейдің туғанына 195 жыл
(1820-1887)
– Алғашқы қазақ кәсіпкер-суретшілердің бірі – М. Валихановтың
туғанына 170 жыл (1845-1916)
– Халық ақыны, жырау Нұрпейіс Байғанинның туғанына 155 жыл (18601945)
– Халық композиторы және ақын-импровизаторы Ыбырай Сандыбаев
тың туғанына 155 жыл (1860-1930)
– Халық ақыны композитор Ш. Қошқарбаевтың туғанына 150 жыл (18651952)
– Мемлекет қайраткері Т. Өтеповтың туғанына 145 жыл (1870-1925)
– Мемлекет қайраткері Ә. Майкотовтың туғанына 145 жыл (1870-1919)
– Алғашқы қазақ «Түркістан уалаяты» газетінің жарыққа шыққанына
145 жыл (1870-1882)
– Қазақ ақыны Атыханұлы Бөлтіріктің туғанына 145 жыл (1870-1928)
– Қазақ композиторы Қанапия Басығараұлының туғанына 145 жыл
(1870-1917)
– Халық композиторы Мәди Бәпиұлының туғанына 135 жыл (1880-1921)
– Кәсіби суреткер, Қаз КСР-нің халық суретшісі және Еңбек сіңірген өнер
қайраткері М. С. Масанчидің туғанына 130 жыл (1885-1938)
– Халық ақыны Н. Бекежановтың туғанына 125 жыл (1890-1954)
– Қазақ ақыны, әнші М. Сұлтанбековтың туғанына 120 жыл (1895)
– Жазушы, драматург Ж. Тілепбергеновтың туғанына 120 жыл (18951933)
– Ақын С. Керімбековтың туғанына 120 жыл (1895-1954)
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– Ақын Қ. Баймағамбетовтың туғанына 120 жыл (1895-1973)
– Жазушы М. Дәулетбаевтың туғанына 115 жыл (1900-1938)
– Қоғам және мемлекет қайраткер, жазушы, сыншы С. Сәдуақасовтың
туғанына 115 жыл (1900-1933)
– Жыршы-ақын Қ. Жүсіповтың туғанына 110 жыл (1905-1987)
– Әнші, ақын, күйші, ауыз әдебиеті мұрасын жинақтаушы М. Жүсіповтың
туғанына 110 жыл (1905-1972)
– «Алаш» партиясының құрылғанына 110 жыл (1905)
– Қазақ жазушысы, драматургі С. Қамаловтың туғанына 110 жыл (19051938)
– Қазақ жазушысы, ақын, сатирик, драматург Д. Еркінбековтің туғанына
110 жыл (1905-1961)
– Қазақстанның мемлекет қайраткері И. Шәріповтің туғанына 110 жыл
(1905-1976)
– Қазақстандағы кәсіподақтар қозғалысының негізі қаланғанына 110 жыл
(1905)
– Әнші-композтор Р. Елебаевтың туғанына 105 жыл (1910-1943)
– Әскери қайраткер, генерал-майор Н. Б. Бәйкеновтің туғанына 100 жыл
(1915)
– Кеңес Одағының батыры С. Баймағамбетовтың туғанына 95 жыл (1920)
– Наурызым мемлекеттік қорығының ашылғанына 85 жыл (1930)
– Ақын Майлықожа Сұлтақожаұлының туғанына 80 жыл (1935-1998)
– ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Ш. Уәлиханов атындағы тарих,
археология және этнография институтының құрылғанына 70 жыл
(1945)
– Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ашылғанына
65 жыл (1950)
– Кентау қаласының негізі қалағанына 60 жыл (1955)
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2015 ЖЫЛҒЫ ШЕТ ЕЛ МЕН ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМ,
ӨНЕР, МЕН ӘДЕБИЕТ БОЙЫНША МЕРЕКЕЛІК КҮНДЕР
МЕН ОҚИҒАЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШІ
2 қаңтар – жазушы А. Азимовтың туғанына 95 жыл (1920-1992)
8 қаңтар – орыс балеринасы, биші, балет ұстазы, КСРО Халық әртісі
Г. С. Уланованың туғанына 105 жыл (1910-1998)
15 қаңтар – жазушы А. С. Грибоедовтың туғанына 220 жыл (1795-1829)
15 қаңтар – жазушы Е. И. Носовтың туғанына 90 жыл (1925-2002)
15 қаңтар – математик С. Ковалевскаяның туғанына 165 жыл (1850-1891)
19 қаңтар – суретші В. А. Серовтың туғанына 150 жыл (1865-1911)
19 қаңтар – ақын М. В. Исаковскийдің туғанына 115 жыл (1900-1973)
29 қаңтар – жазушы А. П. Чеховтың туғанына 155 жыл (1860-1904)
10 ақпан – ақын Б. Л. Пастернактың туғанына 125 жыл (1890-1960)
22 ақпан – поляк композиторы Ф. Шопеннің туғанына 205 жыл (1810-1849)
24 ақпан – жазушы В. М. Гаршиннің туғанына 160 жыл (1855-1888)
29 ақпан – жазушы Ф. А. Абрамовтың туғанына 95 жыл (1920-1983)
2 наурыз – ақын Е. А. Баратынскийдің туғанына 215 жыл (1800-1844)
6 наурыз – жазушы П. П. Ершовтың туғанына 200 жыл (1815-1869)
13 наурыз – жазушы В. В. Личутиннің туғанына 75 жыл (1940)
14 наурыз – жазушы В. М. Песковтың туғанына 85 жыл (1930)
27 наурыз – неміс физигі В. Рентгеннің туғанына 170 жыл (1845-1923)
2 сәуір – жазушы Э. Золяның туғанына 175 жыл (1840-1902)
3 сәуір – жазушы Ю. М. Нагибиннің туғанына 95 жыл (1920-1994)
4 сәуір – жазушы Ю. П. Германның туғанына 105 жыл (1910-1967)
14 сәуір – драматург Д. И. Фонвизиннің туғаныныа 270 жыл (1745-1792)
23 сәуір – жазушы Н. Г. Помяловскийдің туғанына 180 жыл (1835-1863)
5 мамыр – ақын Е. А. Долматовскийдің туғанына 100 жыл (1915-1994)
7 мамыр – композитор П. И. Чайковскийдің туғанына 175 жыл (1840-1893)
15 мамыр – режиссер және актер Н. Н. Охлопковтың туғанына 115 жыл
(1900-1967)
15 мамыр – орыс ғалымы, эмбриолог, иммунолог И. И. Мечниковтың ту
ғанына 170 жыл (1845-1916)
16 мамыр – ақын О. Ф. Бергольцтың туғанына 105 жыл (1910-1975)
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24 мамыр – жазушы М. А. Шолоховтың туғанына 110 жыл (1905-1984)
24 мамыр – суретші А. К. Саврасовтың туғанына 185 жыл (1830-1897)
24 мамыр – ақын И. А. Бродскийдің туғанына 75 жыл (1940-1996)
6 маусым – неміс жазушысы Т. Манның туғанына 140 жыл (1875-1955)
14 маусым – ақын, журналист Н. С. Курочкиннің туғанына 185 жыл (18301884)
14 маусым – пианист, дирижер Н. Г. Рубинштейннің туғанына 180 жыл
(1835-1881)
21 маусым – ақын А. Т. Твардовскийдің туғанына 105 жыл (1910-1971)
29 маусым – француз жазушысы Антуан Сент-Экзюперидің туғанына
115 жыл (1900-1944)
18 шілде – жазушы А. А. Ананьевтің туғанына 90 жыл (1925-2001)
20 шілде – суретші О. Г. Верейскийдің туғанына 100 жыл (1915-1993)
5 тамыз – француз жазушысы Ги де Мопасанның туғанына 165 жыл (18501893)
10 тамыз – жазушы М. М. Зощенконың туғанына 120 жыл (1895-1958)
14 тамыз – жазушы Д. С. Мережковскийдің туғанына 150 жыл (1865-1941)
20 тамыз – ақын И. Ф. Анненскийдің туғанына 160 жыл (1855-1909)
23 тамыз – жазушы А. С. Гриннің туғанына 135 жыл (1880-1932)
28 тамыз – жазушы Ю. В. Трифоновтың туғанына 90 жыл (1925-1981)
30 тамыз – суретші И. И. Левитанның туғанына 155 жыл (1860-1900)
7 қыркүйек – жазушы А. И. Куприннің туғанына 145 жыл (1870-1938)
9 қыркүйек – драматург А. Д. Салынскийдің туғанына 95 жыл (1920-1993)
26 қыркүйек – суретші С. В. Герасимовтың туғанына 130 жыл (1885-1964)
30 қыркүйек – жазушы С. Н. Сергеев-Ценскийдің туғанына 140 жыл
(1875-1958)
3 қазан – ақын С. А. Есениннің туғанына 120 жыл (1895-1925)
13 қазан – ақын және жазушы А. М. Черныйдың туғанына 135 жыл (18801932)
14 қазан – әдеби сыншы және публицист Д. И. Писаревтің туғанына
175 жыл (1840-1868)
22 қазан – жазушы И. А. Буниннің туғанына 145 жыл (1870-1953)
24 қазан – БҰҰ – ның құрылғанына 70 жыл (1945)
26 қазан – жазушы А. Белыйдың туғанына 135 жыл (1880-1934)
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9 қараша – жазушы В. В. Хлебниковтың туғанына 130 жыл (1885-1922)
16 қараша – драматург Н. Ф. Погодиннің туғанына 115 жыл (1900-1962)
23 қараша – әдебиетші, мемлекет қайраткері А. В. Луначарскийдің туға
нына 140 жыл (1875-1933)
27 қараша – орыс ақыны А. Н. Апухтиннің туғанына 175 жыл (1840-1893)
27 қараша – орыс хирургі Н. И. Пироговтың туғанына 205 жыл (1810-1881)
28 қараша – ақын А. А. Блоктың туғанына 135 жыл (1880-1921)
28 қараша – ақын, жазушы, қоғам қайраткері К. М. Симоновтың туғанына
100 жыл (1915-1979)
29 қараша – жазушы Г. Н. Троепольскийдің туғанына 110 жыл (1905-1995)
30 қараша – АҚШ жазушысы М. Твеннің туғанына 180 жыл (1835-1910)
2 желтоқсан – ақын А. А. Прокофьевтің туғанына 115 жыл (1900-1971)
4 желтоқсан – ақын А. Н. Плещеевтің туғанына 190 жыл (1825-1893)
5 желтоқсан – ақын А. А. Феттің туғанына 195 жыл (1820-1892)
16 желтоқсан – композитор Г. В. Свиридовтың туғанына 100 жыл (19151997)
17 желтоқсан – ақын К. Я. Ваншенкиннің туғанына 90 жыл (1925-2012)
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К ЧИТАТЕЛЮ:
Ежегодно областная библиотека им. С. Торайгырова выпускает библи
ографический указатель «Знаменательные и памятные даты Павлодарской
области» на казахском и русском языках.
В календаре на 2015 год отражены юбилейные даты знаменательных
событий истории Павлодарской области, политической, общественной,
социально-экономической, хозяйственной, научной и культурной жизни
области, а также даты выдающихся общественных деятелей, представите
лей науки, искусства, литературы и культуры Павлодарского Прииртышья,
которые внесли большой вклад в развитие нашей области.
В 2015 г. в Казахстане будет отмечаться 70-летний юбилей Великой
Победы над фашизмом. Время никогда не изгладит из памяти народа Вели
кую Отечественную войну. Память о подвигах, мужестве тех, кто предот
вратил угрозу мирового фашизма, остается с нами. В календарь вошли
даты наших земляков – Героев Советского Союза: 95-летие И. Г. Ледов
ского, И. А. Склярова, 90-летие М. К. Каирбаева, И. И. Кривенко и других
участников Великой Отечественной войны из нашей области.
Для выявления дат и необходимых сведений использовался спра
вочно-библиографический аппарат и фонд павлодарской областной библи
отеки им. С. Торайгырова.
Материал в пособии систематизирован по разделам, перечень кото
рых дан в содержании указателя. Календарь состоит из двух частей: «Хро
нологического указателя знаменательных и памятных дат по Павлодар
ской области на 2015 год» и «Кратких справок и литературы к календарю
«Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2015 год».
К датам рекомендованы книги и материалы из республиканской, областной
и российской периодической печати. Издание является отправной точкой
для дальнейших поисков материалов по краеведению. Кроме литературы,
указанной в пособии, рекомендуем использовать материалы, появившиеся
в печати после выхода указателя.
В конце пособия помещен вспомогательный указатель – перечень
фамилий юбиляров, отмеченных в календаре знаменательных и памятных
дат по Павлодарской области на 2015 год. Фамилии расположены в алфа
витном порядке.
Издание также включает хронологический указатель юбилейных дат
Республики Казахстан на 2015 год и указатель юбилейных дат зарубежных
деятелей науки, искусства, культуры, литературы на 2015 год.
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Электронная версия Календаря «Знаменательные и памятные даты
Павлодарской области на 2015 год» размещена на сайте библиотеки.
Данное библиографическое пособие предназначено работникам биб
лиотек и других культурных учреждений, а также кругу читателей, инте
ресующихся историей нашего края.
Коллектив областной библиотеки им. С. Торайгырова благодарит за
помощь, оказанную при составлении пособия, ветеранов архивного дела
В. Д. Болтину и Л. В. Шевелеву.
Составители просят присылать свои замечания и пожелания.
Наш адрес: 140000 г. Павлодар,
ул. ак. Сатпаева, 104,
Областная универсальная научная
библиотека им. С. Торайгырова,
информационно-библиографический отдел,
http: www.pavlodarlibrary.kz,
e-mail: pavlodarlibrary@rambler.ru
e-mail: ounbibo@mail.ru
Тел.: 32-58-15, 32-34-77
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января – 90 лет (1925-1996) со дня рождения Героя Советского Союза
М. К. Каирбаева*
1 января – 45 лет (1970) со дня проведения Всесоюзной переписи населения
(по данным переписи, все население Павлодарской области со
ставило 697947 человек)
3 января – 45 лет (1970) со дня открытия Павлодарской областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан
4 января – 100 лет (1915-2010) со дня рождения ученого-литературоведа,
журналиста Т. К. Акшолакова*
5 января – 60 лет (1955) со дня рождения ученого, доктора экономических
наук, заслуженного экономиста Казахстана, Почетного гражда
нина г. Экибастуз Б. А. Аубакирова*
6 января – 110 лет (1905-1986) со дня рождения актера, режиссера, драма
турга, Заслуженного работника культуры КазССР А. К. Шанина*
8 января – 75 лет (1940) со дня избрания Павлодарского областного исполнительного комитета на первой сессии первого созыва об
ластного Совета депутатов трудящихся
13 января – 80 лет (1935-2000) со дня рождения писателя, журналиста
Р. Тохтарова*
13 января – 60 лет (1955) со дня организации в г. Павлодар торгово-ко
оперативной школы
13 января – 50 лет (1965) со дня приема в эксплуатацию первой очереди глиноземного производства Павлодарского алюминиевого
завода
13 января – 25 лет (1990) со дня выхода первой программы областного
коммерческого телевизионного канала (КТК)
15 января – 50 лет (1965) со дня открытия кинотеатра «Космос» (ныне
Культурно-досуговый центр им. К. Абусеитова)
26 января – 75 лет (1940-1997) со дня рождения ученого-историка, канди
дата исторических наук, краеведа Б. А. Куватова
28 января – 80 лет (1935) со дня рождения ученого-лингвиста, кандидата
филологических наук O. K. Жармакина
31 января – 80 лет (1935) со дня образования Железинского района
31 января – 80 лет (1935) со дня образования Успенского района
80

ФЕВРАЛЬ
3 февраля – 100 лет (1915-1980) со дня рождения народной артистки КазССР
К. А. Струниной*
15 февраля – 100 лет (1915-1966) со дня рождения ученого, доктора исто
рических наук, профессора Е. Б. Бекмаханова*
16 февраля – 170 лет (1845-1924) со дня рождения американского журна
листа, исследователя Павлодарского Прииртышья Дж. Кеннан
17 февраля – 25 лет (1990) со дня образования Павлодарского областного
общества «Қазақ тілі»
18 февраля – 50 лет (1965) со дня присвоения Павлодарской областной
типографии имя Всеволода Иванова
20 февраля – 95 лет (1920-2007) со дня рождения ученого-механика, док
тора технических наук Ф. К. Бойко
23 февраля – 70 лет (1945) со дня рождения доктора социологических наук,
профессора В. П. Шеломенцевой
24 февраля – 120 лет (1895-1963) со дня рождения писателя Вс. В. Иванова*
24 февраля – 75 лет (1940) со дня рождения почетного журналиста Казах
стана, педагога, ветерана труда Ж. К. Бижана*
25 февраля – 75 лет (1940) со дня рождения заслуженного работника про
мышленности КазССР, общественного деятеля, Почетного граж
данина г. Павлодар Н. П. Шабрата*
Февраль — 20 лет (1995) назад создан армянскго этнокультурного объединения «Айреник» («Родина»)*
МАРТ
1 марта – 80 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты «Заря» Качирского района
4 марта – 80 лет (1935) со дня рождения ученого медика, хирурга, профес
сора П. И. Какеновой
5 марта – 40 лет (1975) назад с конвейера Павлодарского тракторного заво
да им. В. И. Ленина сошел 100-тысячный трактор
11 марта – 55 лет (1960) со дня первого выпуска специалистов Экибастузского вечернего горно-строительного техникума
12 марта – 55 лет (1960) со дня вручения первых дипломов в Павлодарском строительном техникуме
13 марта – 80 лет (1935) со дня рождения инженера-металлурга, обществен
ного деятеля, Почетного гражданина г. Павлодар А. Н. Джазина*
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15 марта – 90 лет (1925-2000) со дня рождения ученого, доктора экономиче
ских наук Б. А. Вахламова
16 марта – 50 лет (1965) на базе пристани Павлодар организован Павлодарский речной порт Верхне-Иртышского речного пароходства
22 марта – 75 лет (1940-2009) со дня рождения фотохудожника, члена Со
юза художников РК и РФ, организатора фотоклуба в г. Павлодар
«Орион» Е. Р. Ниязова
23 марта – 95 лет (1920) со дня рождения ученого-экономиста, доктора эко
номических наук Т. А. Абдразакова
23 марта – 85 лет (1930-1993) со дня рождения старейшего работника куль
туры, директора областной библиотеки им. Н. Островского (19781985 гг.) Л. М. Грезиной
24 марта – 65 лет (1950) со дня основания Совета профессиональных союзов (облсовпроф)
25 марта – 75 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора биологических
наук К. У. Базарбекова
28 марта – 60 лет (1955) со дня рождения ученого, доктора биологических
наук Ж. К. Шаймарданова
29 марта – 85 лет (1930) со дня рождения ученого, кандидата технических
наук, профессора, Почетного гражданина г. Павлодар К. Ж. Курманова*
29 марта – 75 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора технических
наук А. К. Каракаева*
Март – 95 лет (1920) со дня открытия адресно-справочного бюро (бывшего адресного стола при Павлодарской уездной милиции)

АПРЕЛЬ
6 апреля – 20 лет (1995) со дня основания Ассамблеи народа Казахстана
Павлодарской области*
8 апреля – 110 лет (1905-1986) со дня рождения актера, певца, Заслуженно
го артиста КазССР X. Баирманова
8 апреля – 75 лет (1940) назад был образован городской поселок Таволжан
Лозовского района Павлодарской области
13 апреля – 75 лет (1940) со дня организации Павлодарской областной
санитарно-эпидемиологической станции
16 апреля – 60 лет (1955) со дня рождения художника, члена Союза худож
ников РК Н. П. Бекетова
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20 апреля – 65 лет (1950) со дня рождения журналиста, члена Союза жур
налистов Казахстана, собственного корреспондента газеты «Ка
захстанская правда», писателя С. А. Горбунова
23 апреля – 65 лет (1950) со дня рождения певца, заслуженного артиста
РК, педагога, профессора, организатора фестиваля «Шахимардан
приглашает друзей» Ш. К. Абилова
23 апреля – 50 лет (1965) назад состоялся первый выход Павлодарского
областного радио в республиканский эфир
Апрель – 80 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты «Ударник
полей» (ныне «Родные просторы», Железинский район)
Апрель – 35 лет (1980) со дня пуска первого энергоблока Экибастузской
ГРЭС-1
Апрель – 15 лет (2000) назад павлодарская певица Мария Мудряк заняла
1-ое место на первом Международном фестивале детского и юно
шеского творчества «Зажги свою звезду» (г. Москва)

МАЙ
5 мая – 100 лет (1915-2008) со дня рождения журналиста, писателя, краеве
да, кандидата философских наук, заслуженного работника куль
туры КазССР B. C. Молотова*
6 мая – 60 лет (1955) со дня рождения, члена Союза кинематографистов РК,
фотожурналиста, краеведа Ж. М. Сейтенова*
7 мая – 45 лет (1970) назад Павлодарский завод «Октябрь» был преобра
зован в ПКТИАМ (экспериментальный завод по производству
опытных образцов социального прогрессивного оборудования и
средств механизации и автоматизации механо-сборочных работ
по проектам Павлодарского проектно-конструкторского техно
логического института автоматизации)
9 мая – 40 лет (1975) со дня открытия обелиска Славы в г. Павлодар – па
мятник воинам-павлодарцам, погибшим в годы Великой Отече
ственной войны
10 мая – 80 лет (1935) со дня рождения кандидата технических наук, за
служенного работника РК, Почетного гражданина г. Павлодар
А. А. Алькенова*
13 мая – 80 лет (1935-1993) со дня рождения государственного и обществен
ного деятеля, кандидата сельскохозяйственных наук К. К. Ашимбетова*
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16 мая – 75 лет (1940) со дня рождения актрисы, заслуженной артистки
КазССР Н. М. Запрудневой
17 мая – 85 лет (1930-2010) со дня рождения ветерана труда, Почетного
гражданина г. Павлодар И. Д. Рязанцева*
17 мая – 25 лет (1990) со дня образования Павлодарского областного общества немцев «Возрождение»
19 мая – 130 лет (1885-1970) со дня рождения педагога, отличника просве
щения КазССР, заслуженного учителя КазССР Н. Е. Алексеева
20 мая – 60 лет (1955) со дня рождения актрисы, заслуженной артистки РК
Р. Тажибаевой
Май – 80 лет (1935) со дня основания Успенской районной газеты «Сельские будни»*
Май – 10 лет назад (2005) была уложена первая тонна бетона в основание
фундамента первого цеха Павлодарского электролизного завода
ИЮНЬ
1 июня – 10 лет (2005) со дня открытия Областного центра реабилитации
детей с ограниченными возможностями
5 июня – 90 лет (1925-2001) со дня рождения Героя Советского Союза, По
четного гражданина г. Павлодар И. И. Кривенко
6 июня – 100 лет (1915-1985) со дня рождения геолога, заслуженного гео
лога-разведчика КазССР, краеведа, основателя первого в области
геологического музея С. М. Мурзалева
7 июня – 70 лет (1945) со дня рождения поэта, члена литературного объ
единения им. П. Васильева Ю. А. Мостового
7 июня – 50 лет (1965) со дня открытия средней школы № 2 г. Павлодар
9 июня – 15 лет (2000) со дня открытия национально-культурного объеди
нения «Культурный центр «Беларусь»*
15 июня – 95 лет (1920-1988) со дня рождения Героя Советского Союза
И. Г. Ледовского
18 июня – 45 лет (1970) назад в г. Павлодар прибыл первый тяжелый тур
бовинтовой самолет «Ил-18», открывший беспосадочные рейсы
в Москву и Алматы
20 июня – 70 лет (1945) со дня открытия мечети в г. Павлодар по
ул. 1 Мая, 76
22 июня – 90 лет (1925-1996) со дня рождения скульптора, педагога, участ
ника Великой Отечественной войны И. И. Виноградова*
25 июня – 80 лет (1935-2000) со дня рождения инженера-гидротехника, пре
зидента общественного объединения «Ассоциация Ұлы Epтic»,
Почетного гражданина Иртышского района Ж. Рамазанова
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26 июня – 75 лет (1940) со дня рождения актера, ветерана сцены
В. Н. Кульбачко
27 июня – 55 лет (1960) со дня проведения первого областного съезда учителей в г. Павлодар
27 июня – 50 лет (1965) со дня первого выпуска молодых специалистов
в Павлодарском индустриальном институте
ИЮЛЬ
5 июля – 75 лет (1940) со дня рождения писателя, члена Союза писателей
Казахстана, переводчика, заслуженного работника Казахстана
А. Жаксыбаева
5 июля – 60 лет (1955) назад начато строительство Павлодарского алюминиевого завода
12 июля – 85 лет (1930-2009) со дня рождения художника, члена Союза
художников Казахстана, педагога П. Г. Величко*
15 июля – 100 лет (1915-1978) со дня рождения поэта К. Боранбаева
20 июля – 25 лет (1990) со дня образования областного отделения союза
ветеранов Афганистана Казахской республиканской организа
ции ветеранов Афганистана
23 июля – 70 лет (1945) назад в г. Павлодар прибыли первые семь
демобилизованных воинов-фронтовиков
24 июля – 55 лет (1960) со дня образования павлодарской швейной фабрики им. 8 марта
25 июля – 85 лет (1930-2002) со дня рождения ученого, доктора филологи
ческих наук Ш. К. Сатпаевой
27-28 июля – 55 лет (1960) состоялось первое областное совещание ударников и бригад коммунистического труда
30 июля – 90 лет (1925) назад введена в штат Павлодарского уездного ис
полкома должность архивариуса
Июль – 55 лет (1960) хоровой коллектив завода «Октябрь» стал лауреатом
юбилейного республиканского смотра художественной самодея
тельности
АВГУСТ
7 августа – 80 лет (1935) со дня рождения художника-графика З. А. Соболевой
9 августа – 50 лет (1965) со дня организации студии телевидения в составе
Павлодарского областного комитета по телевидению и радиове
щанию
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11 августа – 70 лет (1945) назад в г. Павлодар прибыл первый эшелон с де
мобилизованными воинами-фронтовиками
12 августа – 30 лет (1985) со дня присвоения Баянаульскому парку статуса
«Баянаульский государственный национальный парк»
16 августа – 90 лет (1925-2011) со дня рождения педагога, заслуженного
работника культуры КазССР Д. А. Капашева*
23 августа – 45 лет (1970) со дня первой трансляции Центрального теле
видения (г. Москва) в г. Павлодар
25 августа – 90 лет (1925) со дня рождения писателя, краеведа, участника
ВОв К. Исабаева
26 августа – 45 лет (1970) со дня отправки первого эшелона топлива из
Иртышского угольного разреза 5/6 (угольный разрез «Богатырь)
31 августа – 25 лет (1990) со дня открытия в г. Павлодаре первой в области
экспериментальной классической гимназии на базе средней
школы № 3
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 75 лет (1940) назад в селе Лебяжье вышел первый номер рай
онной газеты «Ленин жолы» (ныне «Аққу үні»)
1 сентября – 40 лет (1975) со дня открытия в г. Павлодаре детско-юношес
кой спортивной школы № 3
7 сентября – 100 лет (1915-2005) со дня рождения ученого-философа, док
тора философских наук Ж. Жандосова
10 сентября – 95 лет (1920-1992) со дня рождения Героя Советского Союза
И. А. Склярова
14 сентября – 80 лет (1935) со дня рождения писателя, журналиста
М. К. Дауренбекова*
15 сентября – 70 лет (1945-2001) со дня рождения ученого, кандидата
физико-математических наук, краеведа Ж. М. Марданова
19 сентября – 80 лет (1935) со дня рождения ученого, доктора педагогиче
ских наук К. М. Арынгазина
19 сентября – 70 лет (1945) со дня создания Павлодарского областного
драматического театра им. А. П. Чехова*
20 сентября – 55 лет (1960) со дня организации Павлодарского индустриального института (ныне ПГУ им. С. Торайгырова)
22 сентября – 75 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора биологиче
ских наук Т. А. Прозоровой
29 сентября – 15 лет (2000) со дня открытия мечети Газиза
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ОКТЯБРЬ
3 октября – 115 лет (1900-1946) со дня рождения поэта, акына-импровиза
тора, композитора И. Байзакова
4 октября – 180 лет (1835-1920) со дня рождения русского ученого, путеше
ственника, географа и этнографа Г. Н. Потанина*
13 октября – 75 лет (1940-1992) со дня рождения писателя, журналиста
Е. Ерботина
14 октября – 80 лет (1935) со дня рождения педагога, музыканта, компози
тора Ш. Ракишева
16 октября – 70 лет (1945) со дня рождения заслуженного деятеля искусств
Казахстана, режиссера Е. К. Тапенова
16 октября – 50 лет (1965) назад Целинный край был упразднен, входившие
в его состав области, в том числе и Павлодарская, были подчине
ны республиканским органам КазССР
18 октября – 310 лет (1705-1783) со дня рождения сибирского историка, ар
хеографа, члена Петербургской Академии наук, исследователя
Павлодарского Прииртышья Г. Ф. Миллер*
18 октября – 180 лет (1835-1929) со дня рождения акына, композитора, пев
ца Ж. М. Байжанова*
18 октября – 50 лет (1965) назад совершил свой первый рейс по улицам
Павлодара трамвай
20 октября – 100 лет (1915-1983) со дня рождения почетного железнодорож
ника, Почетного гражданина г. Павлодар. Т. Конурбаева*
20 октября – 70 лет (1945) со дня введения в эксплуатацию Экибастузского стекольного завода
25 октября – 105 лет (1910-1982) со дня рождения актера и режиссера
Ж. Абильтаева
25 октября – 90 лет (1925-1996) со дня рождения ученого, доктора меди
цинских наук, участника Великой Отечественной войны
А. Р. Шокина*
25 октября – 90 лет (1925-1999) со дня рождения заслуженного строителя
КазССР, Почетного гражданина г. Павлодар, участника Великой
Отечественной войны А. В. Андронова*
26 октября – 60 лет (1955) назад состоялось первое заседание бюро литературного объединения им. П. Васильева
НОЯБРЬ
4 ноября – 80 лет (1935-2004) со дня рождения ученого, доктора техниче
ских наук В. О. Волошина

7 ноября – 50 лет (1965) назад вступил в строй Павлодарский телецентр,
вышли в эфир первые телепрограммы, передан первый выпуск
павлодарских новостей*
10 ноября – 65 лет (1950-2007) со дня рождения ветерана труда, работника
культуры, библиотекаря, директора областной спецбиблиотеки
для незрячих и слабовидящих граждан (1993-2007), обладателя
почетного знака «Деятель культуры» З. С. Абельдиновой
14 ноября – 85 лет (1930-1987) со дня рождения журналиста, краеведа
К. С. Тюрина*
15 ноября – 100 лет (1915-1987) со дня рождения хирурга-травматолога,
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача
КазССР, участника Великой Отечественной войны Х. Д. Макажанова*
15 ноября – 50 лет (1965) назад был организован психоневрологический
диспансер в г. Павлодар
27 ноября – 95 лет (1920-2000) со дня рождения Героя Советского Союза
С. И. Маковского
ноябрь – 115 лет (1900-1970) со дня рождения педагога, организатора ауль
ной школы, участника Великой Отечественной войны Г. С. Баяндина*
ноябрь – 95 лет (1920) со дня открытия первой детской больницы
в г. Павлодар
ДЕКАБРЬ
5 декабря – 80 лет (1935) со дня рождения педагога, кандидата философ
ских наук, доцента К. Ф. Загупарова
5 декабря – 100 лет (1915-2001) со дня рождения педагога, профессора
И. Б. Мадина
6 декабря – 90 лет (1925-2002) со дня рождения кинорежиссера, актера,
музыканта, Заслуженного артиста КазССР К. А. Абусеитова
6 декабря – 65 лет (1950) со дня рождения актера С. Тажибаева
7 декабря – 25 лет (1990) со дня открытия областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова*
17 декабря – 85 лет (1930) со дня ликвидации Павлодарского округа, введе
но районное деление
17 декабря – 75 лет (1940-1997) со дня рождения поэта Ж. Нуркенова
18 декабря – 85 лет (1930) со дня рождения поэта, члена Союза журналис
тов РК К. А. Амиржанова
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18 декабря – 50 лет (1965) со дня открытия Павлодарского художественного музея
24 декабря – 75 лет (1940-2007) со дня рождения ученого, доктора педаго
гических наук М. Х. Балтабаева
25 декабря – 105 лет (1910-1979) со дня рождения ученого-историка, журна
листа Х. Н. Бекхожина
26 декабря – 55 лет (1960) со дня образования Целинного края, в состав
которого вошла Павлодарская область
27 декабря – 100 лет (1915-2006) со дня рождения ученого, доктора техни
ческих наук А. С. Сагинова
28 декабря – 90 лет (1925-1996) со дня рождения педагога, заслуженного
учителя КазССР Р. А. Молдабековой
28 декабря – 85 лет (1930-2009) со дня рождения журналиста, краеведа
А. Баделхана*
Декабрь – 55 лет (1960) со дня проведения первого областного съезда работников культуры
Декабрь – 25 лет (1990) со дня создания татаро-башкирского этнокультур
ного объединения «Татаро-башкирский общественно-культурный центр Павлодарской области»
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СПИСОК ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
270 лет (1745-1818) со дня рождения акына Котеша Райымбекулы
255 лет (1760-1840) со дня рождения акына-импровизатора Коблана Борибайулы
225 лет (1790) со дня образования села Качиры
215 лет (1800) со дня образования села Башмачное
165 лет (1850-1927) со дня рождения акына, общественного деятеля Садуакаса Шорманова
155 лет (1860-1938) со дня рождения народного певца, домбриста Б. Ержанова
155 лет (1860-1923) со дня рождения акына Салыка Амирамзеулы
145 лет (1870-1931) со дня рождения просветителя К. М. Ертисбаева
135 лет (1880-1937) со дня рождения педагога, общественного деятеля
А. А. Барлыбаева
130 лет (1885-1955) со дня рождения заслуженного учителя С. М. Мустафина
130 лет (1885-1937) со дня рождения педагога, просветителя, организатора
народного образования Т. Нуркина
130 лет (1885-1954) со дня рождения общественного деятеля Биржана Нуржанулы
130 лет (1885) со дня открытия Александровской средней школы Щер
бактинского района
125 лет (1890-1927) со дня рождения народной певицы, композитора Майры
Шамсутдиновой*
125 лет (1890-1973) со дня рождения акына-импровизатора Момына Аширбекова
120 лет (1895-1956) со дня рождения педагога, просветителя Н. Алшинова
120 лет (1895-1983) со дня рождения поэта импровизатора, акына Ж. Жолдинова
120 лет (1895-1945) со дня рождения революционера, участника граждан
ской войны И. И. Маковского
120 лет (1895-1979) со дня рождения заслуженного учителя КазССР
Х. Шаяхметова
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115 лет (1900-1937) со дня рождения писателя, журналиста, переводчика
К. Б. Тайшыкова
110 лет (1905) со дня открытия в Павлодаре Акмечети по улице Фрунзе
(ныне улица Ак. Маргулана)
110 лет (1905) со дня открытия в г. Павлодаре школы № 7
110 лет (1905) со дня основания сел Алексеевка в Баянаульском районе,
Александровка в Щербактинском районе
105 лет (1910) со дня открытия школы в селе Песчаное
105 лет (1910) со дня открытия русско-киргизского двухклассного училища
в г. Павлодаре
95 лет (1920) со дня основания сел Новопокровка, Церковное, Краснокутское (ныне Актогай), Караоба Актогайского района
95 лет (1920) со дня основания станций Красноармейка, Щербакты,
Маралды
90 лет (1925-1972) со дня рождения старейшего работника культуры, заслу
женного работника культуры КазССР Д. И. Подберезного
85 лет (1930) со дня открытия городского радиоузла в г. Павлодар
85 лет (1930) со дня основания районной газеты Иртышского района
«Иртыш»
80 лет (1935) назад открылся Павлодарский медицинский колледж
75 лет (1940) со дня рождения доктора геолого-минералогических наук
Д. Н. Беляшова
75 лет (1940) со дня сдачи в эксплуатацию первого в г. Павлодар многоэтаж
ного шестнадцатиквартирного дома по улице Естая
75 лет (1940) назад в г. Павлодар появилась первая машина «Скорой
помощи»
75 лет (1940) со дня основания районной газеты Майского района
«Шамшырақ»
55 лет (1960) назад в г. Павлодар была открыта детская музыкальная
школа № 2 им. П. И. Чайковского
50 лет (1965) со дня основания Павлодарского футбольного клуба «Ир
тыш»
5 лет (2010) со дня открытия памятника академику К. И. Сатпаеву
в г. Павлодар
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КРАТКИЕ СПРАВКИ И ЛИТЕРАТУРА К КАЛЕНДАРЮ
1 января 			
				

Махмет Каирбаевич Каирбаев
90 лет со дня рождения (1925-1996)

Герой Советского Союза, полковник запаса, государственный и
общественный деятель, Почетный гражданин г. Павлодар. Родился в селе
Семиярка Бескарагайского района Семипалатинской области. По про
фессии – учитель (окончил Семипалатинский учительский институт). В
1942 г. призвался в ряды Советской Армии. Окончил в Бухаре ускорен
ный курс Подольского артиллерийского училища. На фронте с апреля
1943 г. в звании лейтенанта. 19 августа 1944 г. в боях за город Шяуляй с
группой из 15 бойцов прорвался к батарее полка, попавшей в окружение.
Заменив погибшего командира, Каирбаев организовал круговую обо
рону, отразил несколько контратак пехоты и танков противника. Было
уничтожено 3 танка, большая группа вражеских автоматчиков и была
удержана занимаемая позиция. 24 марта 1945 г. М. К. Каирбаеву было
присвоено звание Героя Советского Союза. После демобилизации из
армии вернулся в Казахстан, работал в партийных и советских органах:
в Бескарагайском, Успенском, Ермаковском, Краснокутском районах.
С 1976 по 1982 гг. был председателем Павлодарского облисполкома. Изби
рался депутатом Верховного Совета КазССР. Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны 2-ой степени, Отечественной войны 1-ой степени,
орденом Александра Невского, пятью орденами Трудового Красного зна
мени (1955 г., 1966 г., 1971 г., 1973 г., 1980 г.), рядом медалей. В апреле
1985 г. Решением исполкома Павлодарского городского Совета народ
ных депутатов Махмету Каирбаевичу Каирбаеву было присвоено звание
«Почетный гражданин города Павлодар». Его именем названа улица
в г. Павлодар, установлен бюст на площади Победы.
Литература:
Махмет Каирбаевич Каирбаев // Герои Советского Союза – казах
станцы. В 2-х т. – Алма-Ата, 1968. – Т. 1. – С. 329.
Махмет Каирбаевич Каирбаев // Герои Советского Союза. Краткий
биографический словарь. В 2-т. / Министерство обороны СССР. – М.: Воен
ное издательство, 1987. – Т. 1. – С. 606.
Махмет Каирбаевич Каирбаев // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 310.
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г. Павлодара / М. С. Тереник, Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 2003. – С. 21.
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Исеналинов А. Герой Советского Союза Махмет Каирбаев: [к 85-летию
Героя Советского Союза Махмета Каирбаева] // Ардагер-ветеран. – 2010. –
7 января. – С. 1.
Исеналинов А. Был приказ помочь батарее: [о Герое Советского Союза
Махмете Каирбаеве] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 26 января. – С. 8.
Комкина Т. Легендарный сын казахского народа: [к 85-летию Героя
Советского Союза М. К. Каирбаева] // Новое время. – 2010. – 21 января. –
С. 5.
Ертысбаев Е. Таких людей должна знать вся страна!: [к 85-летию Героя
Советского Союза М. К. Каирбаева] // Регион. kz. – 2010. – 11 февраля. – С. 4.
Захаренко А. Л. Ветераны-фронтовики в послевоенной жизни Павло
дарской области: [к 65-летию Великой Победы] // Новое время. – 2010. –
29 апреля. – С. 6.
Поминов Ю. Махмет Каирбаев, государственный деятель // Звезда
Прииртышья. – 2012. – 28 августа. – С. 4.
Доля О. Дню Победы посвящается… // Автомир. – 2014. – № 19. –
С. 34-35.
		
4 января 			
				

Толеутай Казиулы Акшолаков
100 лет со дня рождения (1915-2010)

Ученый-литературовед, кандидат педагогических наук (1967 г.),
профессор (1995 г.). Родился в Баянаульском районе (волость Кызылтау).
В 1939-1958 гг. – учитель, директор школы. В 1948-1951 гг. заведующий
Павлодарского областного отдела образования. В 1958-1962 гг. – первый
редактор журнала «Қазак тілі мен әдебиеті», главный редактор газеты
«Қазакстан мұғалімі». В 1962-1965 гг. – директор издательства «Мектеп».
В 1965-1995 гг. заместитель директора, заведующий отделом, старший науч
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ный сотрудник Казахского педагогического научно-исследовательского
института (ныне Казахская Академия образования). Читал лекции при Алма
тинском городском институте повышения квалификации и усовершенство
вания учителей на факультете повышения квалификации директоров школ
в КазПи им. Абая (ныне АГУ). Среди его учеников – поэты М. Алимбаев,
Т. Молдагалиев, Герой Советского Союза К. Сураганов. Т. К. Акшолаков
является автором учебника «Қазақ әдебиеті» для 9 класса, методических
учебных пособий, исследований и монографий, около 200 научных статей
по предмету «Казахская литература». Совместно с ученым-литературове
дом Е. Исмаиловым написал хрестоматию «Қазақ әдебиеті». Т. К. Акшо
лаков перевел на казахский язык «Гамлет» У. Шексиира, «Гвади Бичва»
грузинского писателя Лео Клочели, «Знаменосцы» венгерского писателя
Томаша Ацелы. Всесторонне исследовал жизнь и творчество народного
акына и композитора Естая. Акшолаков известен как собиратель образ
цов казахского устного народного творчества. Лауреат премии «Тарлан»
(2000 г.). Награжден орденом Красной Звезды, Великой Отечественной
войны 1-й степени, медалью им. Ы. Алтынсарина (1965 г.).
Соч.: ІІІығарманың көркем компоненттерін оқыту. А., 1968; Көркем
шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. Монография. А., 1975;
Көркем шығармаға талдау жасау. Монография. А., 1983; Шығарманың
көркем айшықтарын таныту. Зерттеу. А., 1994, 1998.
Литература:
Акшолаков Толеутай Казиевич // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 113.
Акшолаков Толеутай Казиулы // Литература Казахстана. Энциклопе
дический справочник. – Алматы, 2010. – С. 42.
5 января 				
					

Байболат Абайулы Аубакиров
60 лет со дня рождения (1955)

Ученый, доктор экономических наук (1994 г.), заслуженный экономист
Казахстана(1992 г.), Почетный гражданин г. Экибастуз (2010 г.). Родился в
ауле № 11 Экибастузского района Павлодарской области. Первый из незря
чих ученых в Казахстане. В 1983 г. окончил Карагандинский государствен
ный университет (КарГУ). С 1981-1983 гг. работал на промышленно-учеб
ном предприятии при Казахском обществе слепых в Алматы, председателем
Казахского общества слепых, директором Чуйского промышленно-учеб
ного предприятия в Жамбылской области. Основные направления научных
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работ посвящены исследованиям научных проблем эффективного исполь
зования труда слепых, изучению проблем адаптации слепых к условиям
реальной жизни. Результаты исследований на практике используются на
производственно-учебных предприятиях Казахского общества слепых, на
таких же предприятиях в странах СНГ.
Литература:
Аубакиров Б. А. Переход учебно-производственных предприятий
казахского общества слепых к рынку // Труд в Казахстане. – 2010. – № 9. –
С. 23-31.
Аубакиров Б. А. Переход учебно-производственных предприятий
казахского общества слепых к рынку // Саясат. – 2011. – № 1. – С. 27-34.
***
Аубакиров Байболат Абайевич // Экибастуз: Энциклопедия / Под ред.
С. И. Джаксыбаева. – Экибастуз, 2003. – С. 84.
Аубакиров Байболат Абайулы // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 142.
***
Кульниязова А. Особая величина: [презентация новой книги Предсе
дателя казахского общества слепых, доктора экономических наук, заслу
женного экономиста РК, академика, композитора, поэта, Байболата Ауба
кирова] // Голос Экибастуза. – 2007. – 26 апреля. – С. 2.
Ершова М. Новые Почетные: [в честь дня города присвоены звания
Почетного гражданина города] // Голос Экибастуза. – 2010. – 10 июня. – С. 1.
Кульниязова А. Высоты Байболата Аубакирова: (Личность) // Голос
Экибастуза. – 2011. – 6 января. – С. 5.
6 января 			
				

Атыгай Курманбайулы Шанин
110 лет со дня рождения (1905-1986)

Актер, режиссер, драматург. Заслуженный работник культуры КазССР.
Родился в ауле № 5, ныне Баянаульский район Павлодарской области.
В 1926-1929 гг. учился в сельскохозяйственном техникуме Семипалатинска
и Алматы, жил у двоюродного брата, выдающегося мастера театрального
искусства Жумата Тургунбаевича Шанина. В 1930-1932 гг. учился во ВГИК-е
на режиссера в Москве. 1932-1934 гг. – актер и драматург в Риддерском
театре Восточно-Казахстанской области; 1934-1938 гг. – работа в редак
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ции газеты и в театре рабочей молодежи города Павлодар художествен
ным руководителем. 1938-1945 гг. – актер и режиссер театров Караганды
и Каркаралинска. С 1945 г. работал на разных должностях в системе куль
туры Каркаралинского района. Под его руководством созданы два народ
ных театра (Каркаралинский, 1958 г.; Бактинский, 1975 г.), народный
ансамбль песни и танца «Салтанат», который принимал участие в Между
народном этнографическом фестивале в Париже (Франция). Им написаны
драмы «Зауре» (совместно с народным артистом КазССР К. Байсеито
вым), «Тартыс», «Болат» (30-е гг.), «Панасыздар» (1931 г. на основе поэмы
С. Торайгырова «Камар сулу» совместно с Ы. Ногайбаевым).
Литература:
Шанин Атыгай Курманбайулы // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 626.
13 января 			
				

Рамазан Айыпулы Тохтаров
80 лет со дня рождения (1935-2000)

Писатель, журналист, исследователь творчества Абая Кунанба
ева. Родился в Павлодаре. В 1957 г. окончил факультет французского
языка Алматинского института иностранных языков (ныне Казахский
государственный университет международных отношений и мировых
языков). После окончания учебы работал заведующим отделом культуры
и быта в редакции павлодарской областной газеты «Кызыл ту». В 19601961 гг. – заведующий отделом физкультуры и спорта в молодежной газете
«Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), затем заведующий отделом лите
ратуры и искусства журнала «Мәдениет және тұрмыс» (ныне «Парасат»),
заведующий отделом критики в литературной газете «Қазақ әдебиеті».
С 1964 г. – литературный консультант по казахской прозе в аппарате Союза
писателей Казахстана, старший редактор, заведующий отделом издатель
ства «Жазушы». В 1985 г. окончил 2-х-годичные курсы при Литературном
институте в Москве. В 1989-1997 гг. – заместитель главного редактора
республиканского журнала «Жұлдыз». Р. А. Тохтаров – автор более 20-ти
книг, из них 12 романов. В 1962 г. вышел первый сборник повестей и рас
сказов «Питомцы Иртыша». Затем книжка для детей «Мальчик с целины»
(1963 г.). В 1965 г. издан первый роман молодого писателя «Счастье».
В 1968 г. вышла первая, в 1969 г. – вторая книга дилогии «Иртыш впадает
в океан». В литературных произведениях писатель Р. А. Тохтаров подни
мает социальные, нравственные проблемы современной жизни, проблемы
взаимоотношений между старым и новым поколениями в семьях, всегда
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есть место теме дружбы между людьми. В 1971 г. вышел сборник рассказов
и повестей «Северное сияние». В 1975 г. роман «Приметы тулпара». В 1979 г.
роман «Форма земли». В романе «Хлеб века» (1983 г.) писатель на реаль
ной жизненной основе сумел создать художественную летопись Казах
стана в годы целины, летопись обновления степи. В 1985 г. вышел в свет
роман-детектив «Сусамыр – мужская дружба». В романе «Степные корни»
(1986 г.) автор рассказывает о духовном возрождении многих людей, под
нимавших целину. На протяжении двадцати лет писатель трудился над
романом «Феномен Абая» (2000 г.). Цель произведения – создание пано
рамы жизни великого поэта от рождения до смерти. За это произведение
Р. А. Тохтаров был удостоен звания лауреата Государственной премии РК.
Последний роман писателя «Бітеу жара» вышел в свет в 2001 г., уже после
смерти автора.
Литература:
Тохтаров Рамазан // Казахская ССР: Краткая энциклопедия. В 4 т. –
Алма-Ата, 1991. – Т. 4. – С. 557.
Тохтаров Рамазан Айыпулы // Литература Казахстана: Энциклопеди
ческий справочник. – Алматы, 2010. – С. 477.
***
Токаева А. Юбилей писателя – земляка: [в музее имени Бухар-жырау
был проведен вечер памяти Р. Тохтарова] // Звезда Прииртышья. – 2005. –
5 февраля. – С. 8.
Мусина Г. Мастер прозы: [к 70-летию со дня рождения известного
казахского писателя, прозаика, лауреата Государственной премии РК
Р. Токтарова] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 19 ноября. – С. 5.
Бакытова А. Феномен Токтарова: [в областном центре народного твор
чества «Шанырак» прошел вечер известного писателя и прозаика Р. Токта
рова] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 27 декабря. – С. 2.
3 февраля 			
				

Ксения Александровна Струнина
100 лет со дня рождения (1915-1980)

Актриса, Заслуженная артистка КазССР (1955 г.), Народная артистка
КазССР (1965 г.). Родилась в городе Благовещенск РСФСР. Окончила теат
ральную студию при Амурском драмтеатре (1935 г.). 1935-1947 гг. – актриса
в театрах Благовещенска, Каменск-Подольска и Усть-Каменогорска.
С 1947 г. актриса Павлодарского областного драматического театра
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им. А. П. Чехова. Сыграла много ролей на сцене 4-х театров, среди них
ведущие: Кручинина и Катерина в пьесах А. Островского «Без вины вино
ватые» и «Гроза», Елена Андреевна – «Дядя Ваня» А. Чехова, Татьяна,
Люба и Глафира в пьесах М. Горького «Мещане», «Егор Булычев и другие»,
«Последние», Джульетта и леди Капулетти в спектакле У. Шекспира «Ромео
и Джульетта», Тисба – «Анжело» В. Гюго, Тоня – «Как закалялась сталь»
Н. Островского, Татьяна – «Разлом» Б. Лавренева, Полина – «Мачеха»
Оноре де Бальзака, Анна – «Крылья» А. Корнейчука, тетя Саша – «Так и
будет» К. Симонова, Мирандолина – «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони и
мн. др.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени. На доме, где жила
актриса, установлена мемориальная доска (1987 г., ул. Ак. Сатпаева, 73), её
именем названа ул. в г. Павлодар (1991 г., район Лесозавода).
Литература:
Струнина Ксения Александровна // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 556-557.
***
Болтина В. Актриса: [к 85-летию народной артистки КазССР К. А.
Струниной] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 3 февраля. – С. 14.
Болтина В. К. Струнина – народная артистка Казахской ССР // Звезда
Прииртышья. – 2013. – 28 марта. – С. 13.
15 февраля 		
				

Ермухан Бекмаханович Бекмаханов
100 лет со дня рождения (1915-1966)

Историк, доктор исторических наук (1946 г.), профессор (1949 г.), членкорреспондент АН КазССР (1962 г.). Родился в Баянаульском районе Пав
лодарской области. В 1937 г. окончил Воронежский педагогический инсти
тут. Работал учителем истории в одной из школ Алма-Аты. Затем научным
сотрудником педагогического научно-исследовательского института при
учебно-просветительском наркоме КазССР, позднее директором института
(1937-1940 гг.). В годы войны возглавлял управление народного просвети
тельского комиссариата, а также работал в качестве лектора ЦК КП Казах
стана (1941-1946 гг.). В 1945 г. – старший научный сотрудник института
истории, археологии и этнографии АН КазССР, заместитель директора.
В 1947-51 гг. преподаватель, профессор, заведующий кафедрой КазГУ.
Впервые в 1944 г. за главу «Присоединение Казахстана к России» в «Исто
рии Казахской ССР» (1943 г.) подвергся несправедливой критике. За рас
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смотрение восстания Кенесары Касымова как национально-освободи
тельную борьбу казахского народа в своей книге «Казахстан в 20-40 гг.
XIX в.» был репрессирован. В 1952 г. был приговорен к 25 годам лишения
свободы, отправлен в ссылку. В 1954 г. после реабилитации был назначен
заведующим кафедрой в КазГУ, которую когда-то организовал сам. Напи
сал несколько глубоко содержательных научных трудов о политической,
социально-экономической истории Казахстана ХVІІІ-ХІХ вв.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Его именем названы
улицы в Павлодаре и Баянауле. В аллее бюстов просветителей и академи
ков ПГУ им. С. Торайгырова установлен бюст (2003 г.).
Литература:
Бекмаханов Е. История Казахской ССР: Учебное пособие для 10 класса
средней школы Казахстана / Под ред. Н. П. Калистратова. – 2-е изд. – Алма
Ата, 1961. – 141 с.
Бекмаханов Е. Очерки истории Казахстана XIX в: пособие для учи
телей / Бекмаханов Е.; Под ред. В. С. Кузнецова. – Алма-Ата: Мектеп,
1966. – 190 с.
Бекмаханов Е. История Казахской ССР: Учебное пособие для 9-10
классов / Под ред. Н. П. Калистратова. – 6-е изд. – Алма Ата, 1968. – 112 с.
Бекмаханов Е. История Казахской ССР: Учебное пособие для ІХХ классов / Под ред. Н. П. Калистратова. – 8-е изд. – Алма-Ата, 1969. – 80 с.
Бекмаханов Е. История Казахской ССР: Учебное пособие / Бекмаха
нов Ермухан; Бекмаханова Н. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 110 с.
Бекмаханов Е. История Казахской ССР: Учебное пособие для 910 классов / Под ред. П. В. Волобуева. – 17-е изд. – Алма-Ата, 1980. – 127 с.
Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы XIX века: Учебник. – АлмаАта, 1992. – 400 с.
***
Ермухан Бекмаханович Бекмаханов // Казахская ССР: Краткая энци
клопедия. В 4 т. – Алма-Ата, 1989. – Т. 3. – С. 107.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 178.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович // Казахстан. Национальная энци
клопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы, 2004. – С. 389-390.
Бекмаханов Ермухан // Казахстан: Краткий энциклопедический сло
варь. – Алматы, 2005. – С. 79.
***
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Ермухан Бекмаханович Бекмаханов // Биобиблиография обществове
дов Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 102.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович // Забвению не подлежит. – Пав
лодар, 1997. – С. 22-27.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович // Высшая школа Казахстана в
лицах. Кн. 2 / Под ред. А. К. Кусаинова. – Алматы, 2000. – С. 132-133.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович // Ученые Павлодарской области.
ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 18-19.
Сарсеке М. Ермухан Бекмаханов: документальный роман-эссе. –
Астана: Фолиант, 2010. – 712 с. – (Нартұлға).
***
Джагапарова А. Ученый-историк Бекмаханов Ермухан Бекмаханович:
[к 95-летию со дня рождения] // Новое время. – 2010. – 11 февраля. – С. 6.
Исмагулова С. Несколько лет из жизни замечательного человека:
(95 лет Ермухану Бекмаханову) // Известия-Казахстан. – 2011. – 27 января. –
С. 10.
Алексеев Н. Терновый венец Ермухана Бекмаханова: [о книге Медеу
Сарсеке «Необузданный историк»] // Казахстанская правда. – 2011. –
29 января. – С. 9.
Сугирбаева М. «Я познала великое чувство – любовь»: [о вдове Ерму
хана Бекмаханова Халиме Бекмухамедовой] // Караван. – 2011. – 4 марта.
– С. 10.
Алиева Г. Жертвы тоталитарного режима: [в фондах Павлодар
ского историко-краеведческого музея им. Г. Потанина хранятся матери
алы о жертвах политических репрессий] // Звезда Прииртышья. – 2013. –
23 мая. – С. 3.
«Дело Бекмаханова»: как все это было // Мысль. – 2014. – № 3. –
С. 79-87.
24 февраля 		
				

Всеволод Вячеславович Иванов
120 лет со дня рождения (1895-1963)

Писатель, драматург, участник ВОв. Родился в селе Лебяжье
Семипалатинского уезда Семипалатинской области (ныне село Акку
Лебяжинского района Павлодарской области) в семье сельского учителя.
В Павлодаре год обучался в сельско-хозяйственном училище (1908 г.).
Работал в Павлодарской типографии (1910-1912 гг.). С 1912 г. выступал
на подмостках цирка по всей Сибири, вплоть до Екатеринбурга, в роли
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факира-фокусника. Первым опубликованным в печати произведением
было стихотворение «Зимой». Вс. Иванов в г. Омск занялся организа
торской деятельностью, создал «Цех пролетарских писателей и худож
ников Сибири» и начал издавать еженедельник «Согды». Шедевры
его творчества «Партизаны», «Дети», «Похождение факира». В 1919 г.
в походной типографии небольшим тиражам ему удалось напечатать
сборник рассказов «Рогульки» («Шантрапа», «В степи», «Три копейки»
и др). Вс. Иванов был знаком с устным творчеством сибирских
народностей (полнее всего с горно-алтайским фольклором), отсюда
родились «Алтайские сказки». В 1922 г. вышли сборники – «Седьмой
берег», «Сопки» (1923 г.), романы – «Голубые песни», «Экзотические
рассказы» (1925 г.), «Гафир и Мариам» (1926 г.). «Пустыня Тууб-Коя»
(1926 г.), «Дыхание пустыни» (1927 г.), «Тайное тайных» (1927 г.), рассказы
«Киргиз Темербей», «Бронепоезд 16-49» (1927 г.), роман «Похождения
факира» (1934-35 гг.). В 1940-1950-е гг. создает цикл фантастичеких
рассказов – «Эдесская святыня». С 1924 г. в Москве. Вс. Иванов одним
из первых воссоздал в искусстве героический образ Амангельды, вместе
с Б. Майлиным и Г. Мусреповым, написав сценарий первого художествен
ного казахского фильма (1936 г.).
Его именем названы улицы в г. Павлодар и в селе Лебяжье (ныне Акку),
средняя школа в райцентре Акку, областная типография в г. Павлодар.
Установлена мемориальная доска на здании в г. Павлодар (ул. ак. Маргулана, 87).
Литература:
Иванов Вс. В. Собрание сочинение : В 8-ми. т. Т. 4 – 8. – М.: Худож.
лит., 1959 – 1978.
Иванов Вс. В. Хмель: сибирские рассказы 1917-1962 гг. – М.: Молодая
гвардия, 1963. – 336 с.
Иванов Вс. В. Медная лампа / Худ. В. Смирнов. – М.: Молодая гвардия,
1984. – 304 с.
Иванов Вс. В. Избранные произведения. – Т. 1, 2. – М.: Худож. лит.,
1985.
Иванов Вс. В. Истинное искусство всегда современно / Сост., послесл.
и примеч. Т. В. Ивановой; Вступ. ст. В. В. Дементьева. – М.: Сов. Россия,
1985. – 160 с. – (Писатели о творчестве).
Иванов Вс. В. Переписка с А. М. Горьким: из дневников и записных
книжек / Сост. Т. В. Иванова, К. Г. Паустовский. – 2-е изд., доп. – М.: Сов.
писатель, 1985. – 480 с.
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Иванов Вс. В. Эдесская святыня: романы, повесть, рассказы, публици
стика / Сост. Е. Л. Цейтлин. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 528 с.
Иванов Вс. В. Партизанские повести. – М.: Сов. писатель, 1987. – 416 с.
Иванов Вс. В. Пасмурный лист: фантастические повести и рассказы /
Сост. и послесл. Т. В. Ивановой; Худ. А. П. Саркисян. – М.: Правда, 1987. –
480 c.: ил. – (Мир приключений).
Иванов Вс. В. Повести и рассказы: повести. – М.: Худож. лит., 1987. –
320 с.
Иванов Вс. В. У, Дикие люди: роман. рассказы. – М.: Книга, 1988. –
399. – (Из литературного наследия).
Иванов Вс. В. Рассказы / Павлодарский гос. ун-т им. С. Торайгы
рова; Гл. ред. Е. М. Арын. – Павлодар: ЭКО, 2011. – 304 с. – (Кереку – Баян
кітапханасы).
***
Иванов Вс. Забытые страницы: сибирский период 1915 – 1919 гг:
(Литературное наследие) / Вступл. Е. Папкова // Наш современник. –
2010. – № 6. – С. 94-115.
Иванов Вс. Золото. Село Лебяжье: [рассказы] // Звезда Прииртышья. –
2011. – 13 октября. – С. 18.
Иванов Вс. У черты: (Очерки) // Москва. – 2013. – № 12. – С. 124-131.
***
Иванов Всеволод Вячеславович // Краткая литературная энциклопе
дия / Гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1966. – С. 35-36.
Иванов Всеволод Вячеславович // Большая Советская энциклопедия /
Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М., 1972. – С. 21-22.
Иванов Всеволод Вячеславович // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 290-291.
***
Вс. Иванов. Партизаны. Бог Матвей: [отзывы крестьян о прочитанных произведениях Вс. Иванова] // Топоров А. М. Крестьяне о писателях. –
3-е изд. – М.: Сов. Россия, 1967. – С. 156-178.
Всеволод Иванов: [воспоминания о писателе] // Сартаков С. В. Над
чистым листом. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – С. 389 – 394. – (Библиотека «О
времени и о себе»).
Всеволод Вячеславович Иванов // Джолдасбекова Б. У. Русские писа
тели Казахстана: биографический справочник / Джолдасбекова Б. У.,
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Какильбаева Э. Т.; КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы: Қазақ университеті,
2011. – С. 94-109.
Гладковская Л. А. Жизнелюбивый талант. Творческий путь Вс. Ива
нова. – Л.: Худож. лит., 1988. – 260 с.
Зайцев Н. В. Драматургия Всеволода Иванова. – Л.: Искусство, 1962. –
228 с.
Иван: [воспоминания] // Снегин Д. Ф. Встречи, которых не ждешь: вос
поминания, новеллы, документальная повесть. – Алма-Ата, 1979. – С. 39-52.
Их именами названы улицы Павлодара: буклет / Отв. за вып. М. Гапон;
сост. Э. Д. Соколкин; фото Л. Д. Багаева; Павлодарский обл. ист. – краев.
музей им. Г. Н. Потанина. – Павлодар, 1977. – 34 с. + CD-R.
Краснощекова Е. А. Художественный мир Всеволода Иванова. – М.:
Сов. писатель, 1980. – 345 с.
Прииртышье, мой край родной!: Сборник библиографических и мето
дических материалов в помощь библиотекарю сельской библиотеки] /
Сост.: Н. В. Коршунова, Р. Ф. Плахотина; Ред. Л. С. Лямзина; Обл. б-ка им.
Н. Островского, СБО. – Павлодар, 1970. – 59 с. + CD-R.
Три восхищения Всеволода Иванова: [воспоминания о писателе] //
Славин Л. Арденнские страсти: Роман, портреты, записки. – М., 1987. – С.
308-315.
Факир Сиволот: (Повесть о молодом писателе Всеволоде Иванове и
его времени) // Косенко П. П. След: Биографические повести и литератур
ные портреты. – Алма-Ата, 1980. – С. 3-152.
Филатов В. Две встречи с Всеволодом Ивановым. На Иртыше. В АлмаАте // Филатов В. Неповторимость. – Алма-Ата, 1983. – С. 64-77.
Цейтлин Е. Л. Сколько дорог у «Бронепоезда 14-69». – М.: Книга, 1982. –
127 с.: ил. – (Судьбы книг).
***
Григорьева О. Н. «Несколько слов о Павлодаре»: [к 115-летию со дня
рождения Вс. Иванова] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 28 сентября. – С. 8.
Григорьева О. Н. «Неведомый, полузабытый и известный…»: [о неиз
вестных страницах творчества Вс. Иванова] // Звезда Прииртышья. – 2011. –
13 октября. – С. 18.
Шалгумбаева С. И рассказать о той войне: [о писателях-фронтовиках
из Павлодарской области: Вс. Иванове, М. Алимбаеве, Д. Абилеве, К. Иса
баеве] // Звезда Прииртышья. – 2013. – 27 апреля. – С. 5.
Папкова Е. Сибирская биография Всеволода Иванова: [о творчестве
Всеволода Иванова] // Москва. – 2013. – № 12. – С. 132-144.
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24 февраля 			
					

Жумасейт Когабайулы Бижан
75 лет со дня рождения (1940)

Журналист, педагог, почетный журналист Казахстана, ветеран труда
(1986 г.). Родился в ауле Шуга Краснокутского района Павлодарской
области. Окончил в 1966 г. Карагандинский педагогический институт,
специальность – преподаватель казахского языка и литературы. Препода
вал казахский язык в Жанаталапской восьмилетней школе. 1968 г. – ответ
ственный секретарь общества «Знание». 1970 г. – инструктор Краснокут
ского райкома КП Казахстана, 1972 г. – заведующий отделом культуры
Краснокутского райисполкома, 1974 г. – заместитель редактора газеты
«Вперед-Алга» Екибастузского района. В 1978 г. закончил Алматинскую
высшую партшколу; 1978 г. – заместитель начальника АТПО по кадрам и
быту, заведующий отделом культуры Екибастузского горисполкома; 19791997 гг. – редактор, главный редактор, политический обозреватель, главный
продюсер Павлодарской областной телерадиокомпании, заместитель пред
седателя Павлодарской областной телерадиокомпании; 1997 г. – член Пав
лодарской областной избирательной комиссии; 1998 г. – консультант отдела
по связям с общественностью аппарата акима области, 2000 г. – главный
специалист по связям со СМИ и переводчик департамента сельского хозяй
ства области, 2002-2005 гг. – редактор-координатор Павлодарской област
ной телерадиокомпании, 2005 г. – редактор газеты ПГУ «Білік», старший
преподаватель ПГУ, научный сотрудник НПЦ этнопедагогики и инноваци
онных технологий им. Ж. Аймауытова. Избирался депутатом Краснокут
ского районного совета (1972-1974 гг.). Являлся членом ревизионной комис
сии Краснокутского районного комитета партии (1972-1974 гг.), кандидатом
в члены Екибастузского горкома партии.
Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель»
(1963 г.), почетной грамотой Гостелерадио СССР, КазССР (1988-1989 гг.),
почетной грамотой областного маслихата (2000 г), золотой медалью
им. С. Торайгырова.
Автор книг «Замандастар тағылымы», «Ардақты елім – Ақтоғай» в
соавторстве с С. Магзумовым, цикловых творческих телерадиопередач
«Көзқарас», «Дәуір».
Литература:
Бижан Жумасейт Когабаулы // Кто есть кто в Павлодарской области.
Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 99.
***
Награды – журналистам: [в связи с 50-летием создания Союза журна
листов за весомый вклад в развитие казахстанской журналистики награж
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дены работники СМИ Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. –
2009. – 25 июня. – С. 2.
Касенова А. С микрофоном по жизни // Звезда Прииртышья. – 2010. –
16 марта. – С. 4.

25 февраля 			
					

Николай Петрович Шабрат
75 лет со дня рождения (1940)

Заслуженный работник промышленности КазССР (1992 г.), обще
ственный деятель, Почетный гражданин г. Павлодар (2000 г.). Родился в
Актюбинской области. В 1959 г. окончил Чимкентский техникум, в 1966 г. –
Казахский химико-технологический институт по специальности инже
нера-механика. Работал в Семипалатинске на силикатном заводе масте
ром. Затем мастером и главным механиком Чимкентского комбината асбе
стоцементных конструкций. С 1980 г. по 2013 г. проработал в должности
директора Павлодарского картонно-рубероидного завода. За короткий срок
под руководством Н. П. Шабрата была произведена реконструкция и пере
стройка всей производственно-хозяйственной деятельности завода, что
позволило резко повысить выпуск продукции на единственном в Казах
стане заводе такого профиля. Большое внимание уделялось созданию необ
ходимых социально-бытовых условий для работников завода. Начиная
с 1983 г., завод регулярно заносился на городскую Доску Почета. Весомый
вклад внес завод под руководством Н. П. Шабрата в городское жилищное
строительство и в развитие инфраструктуры города. Заводом регулярно
оказывалась благотворительная и спонсорская помощь.
Н. П. Шабрат неоднократно избирался депутатом областного масли
хата. Имя Н. П. Шабрата занесено на мраморную доску у входа в Благове
щенский собор. Активное участие принимал завод в строительстве мечети.
Н. П. Шабрат награжден орденом «Знак Почета» (1986 г.), орденом
«Курмет» (2001 г.), юбилейной медалью «10-летие Независимости Казах
стана» (2001 г.), медалью Русской православной церкви святого благовер
ного князя Даниила Московского (1999 г.). Указом Президиума Верховного
Совета КазССР от 26.10.1991 г. Н. П. Шабрату присвоено звание «Заслужен
ный работник промышленности КазССР». Решением Павлодарского город
ского маслихата Н. П. Шабрату присвоено звание «Почетный гражданин
города Павлодар».
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Литература:
Шабрат Николай Петрович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе
дия. – Алматы, 2003. – С. 621.
Шабрат Николай Петрович // Кто есть кто в Павлодарской области.
Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 561.
***
Шабрат Николай Петрович // Тереник М. Почетные граждане г. Павло
дара / М. С. Тереник, Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 2003. – С. 49-50.
***
Петров К. Директор: [о директоре картонно-рубероидного завода,
Почетном гражданине г. Павлодар Н. П. Шабрате] // Звезда Прииртышья. –
2004. – 17 июля. – С. 1.
Винюкова С. Позаботьтесь о своем доме…: [о деятельности депутата
Павлодарского областного маслихата Н. П. Шабрате] // Новая газета. –
2004. – 2 сентября. – С. 8.
Гегер В. У той же проходной: [об общественном деятеле Н. П. Шабрате]
// Звезда Прииртышья. – 2010. – 25 февраля. – С. 14.
Доверие обязывает…: [о работе с избирателями рассказывает депутат
областного маслихата Н. П. Шабрат] / Записал Г. Бабин // Звезда Приирты
шья. – 2006. – 5 сентября. – С. 4.
Николаев В. Не работой единой: [о директоре Павлодарского кар
тонно-рубероидного завода Н. П. Шабрате] // Версия. – 2007. – 16 июля. –
С. 4.
За добросовестный труд: [за многолетний добросовестный труд, боль
шой личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие реги
она Почетной грамотой акима области награждены ряд жителей Павлодар
ской области] // Наш край. – 2007. – 1 ноября. – С. 1.
Февраль 				
					
					

Армянское этнокультурное
объединение «Айреник»
20 лет со дня создания (1995)

Павлодарское областное армянское общество «Айреник» («Родина»)
было создано в то время, когда в Павлодарской Ассамблее Народа Казах
стана активно шел процесс формирования национально-культурных цен
тров. У истоков создания общества «Айреник» стояли Сержик Мартиросян,
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Карлен Григорян, Хачатур Калаян, Арсен Дардзиян и другие старейшины.
В структуре общества созданы правление, совет старейшин и молодежное
объединение, действует литературный кружок, танцевальный коллектив.
Целью создания общества служили укрепление мира и согласия в регионе,
возрождение и сохранение армянской культуры, истории, обычаев и тради
ций армянского народа. Первым председателем стал Сержик Мартиросян,
который возглавлял центр 8 лет. После него общество возглавил Вячеслав
Иорданян. С 2006 г. председателем «Айреник» стал Камо Бадоян. В насто
ящее время возглавляет общество Э. Б. Петросян.
«Айреник» принимает участие во всех городских, областных и респу
бликанских мероприятиях. Обществом воссозданы многие армянские
народные праздники и традиции. Одной из традиций является проведение
ритуала возле символа духовного единения армянского народа – Хачкара,
установленного на территории Благовещенского кафедрального собора.
Проводится большая работа по воспитанию у молодежи уважения к стар
шему поколению.
Ежегодно 7 апреля отмечается праздник весны – День матери. 21 сен
тября члены областного общества «Айреник» празднуют День Независи
мости Армении. 24 апреля вспоминают жертв геноцида армянского народа
в Османской империи 1915-1922 гг. 7 декабря – день памяти жертв катастро
фического Спитакского землетрясения в 1988 г.
Одним из приоритетов работы общества является пропаганда армян
ской культуры и армянского языка. В школе национального возрождения
с первого дня работает армянское отделение, где изучают язык, историю
и культуру армян. Общественное объединение является членом Ассоциа
ции армян Казахстана и поддерживает с ней тесные связи.
Литература:
Лисовская И. Армяне умеют принимать гостей: [за «круглым столом»
собрались представители армянских диаспор почти всех областей Казах
стана на тему «Участие НКЦ в продвижении и пропаганде Послания Пре
зидента РК Н. А. Назарбаева»] // Звезда Прииртышья. – 2007. – 2 июня. –
С. 4.
Столбова Н. Жизнь удалась: [о члене совета старейшин армянского
культурного центра «Айреник» С. Г. Бунятове] // 2008. – 26 июня. – С. 1
(Спецвыпуск).
Лисовская И. Ключи от рая – у ног матери: [7 апреля армяне Павло
дарской области отмечают День матери] // Звезда Прииртышья. – 2009. –
30 апреля. – С. 4.
107

Вервекин А. К. Бадоян: «Достаточно быть армянином…»: [об област
ном армянском обществе «Айреник» («Родина»)] // Звезда Прииртышья. –
2009. – 6 августа. – С. 6.
13 марта 			
				

Амур Нурмухамбетович Джазин
80 лет со дня рождения (1935)

Инженер-металлург, общественный деятель, Почетный гражданин
города Павлодар (2003 г.). Родился в городе Петропавловск Северо-Казах
станской области. Окончил Ленинградский политехнический институт в
1959 г. Трудовую деятельность начал в городе Балхаш. 1959-1961 гг. – инже
нер Балхашского горно-металлургического комбината. 1961-1963 гг. – науч
ный сотрудник Карагандинского химико-металлургического института
АН КазССР. 1963-1969 гг. – мастер Павлодарского алюминиевого завода,
1969-1970 гг. – инструктор обкома партии. 1970-1973 гг. – мастер, началь
ник участка алюминиевого завода, 1973-1976 гг. – секретарь Индустриаль
ного райкома партии г. Павлодар. 1976-1978 гг. – заместитель заведующего
отделом обкома партии. 1978-1981 гг. – второй секретарь Павлодарского
горкома партии. 1981-1987 гг. – председатель Павлодарского горисполкома.
1987-1991 гг. – секретарь облисполкома, заместитель председателя област
ного Совета народных депутатов, 1991-1992 гг. – заместитель областного
управления занятости, 1992-1996 гг. – начальник отдела кадров алюмини
евого завода. С 1996 г. – председатель Индустриального районного совета
ветеранов, с 1998 г. – председатель областного совета ветеранов.
За многолетнюю работу награжден медалями: «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», «10 лет
Независимости Республики Казахстан», «Ветеран труда».
Литература:
Джазин А. Мы останемся в строю: (О конференции областного совета
ветеранов) // Звезда Прииртышья. – 2001. – 20 января. – С. 5.
Джазин А. О работе Качирского районного и Аксуского городского
совета ветеранов по реализации решений V-го съезда ветеранской органи
зации: Проект: [постановление II-го пленума Павлодарского областного
совета ветеранов от 30. 11. 2006 г. ] // Наш край. – 2006. – 30 ноября. – С. 2.
Джазин А. 20 лет спустя: [к 20-летию ветеранского движения] // Наш
край. – 2007. – 29 марта. – С. 1-2.
Джазин А. В общем строю: [о Павлодарской областной ветеранской
организации] // Казахстанская правда. – 2007. – 19 апреля. – С. 9.
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***
Джазин Амур // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы,
2003. – С. 227.
Джазин Амур // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга 1. – Пав
лодар, 2006. – С. 158.
***
Джазин Амур Нурмухамбетович // Почетные граждане г. Павлодара /
Тереник М. С., Соколкин Э. Д. – Павлодар, 2003. – С. 67.
***
За заслуги перед областью: [Распоряжением акима области группа
ветеранов труда награждены Знаком «За заслуги перед областью»] //
Регион. kz. – 2005. – 3 марта. – С. 2.
У ветерана юбилей: (Награждение Джазина Амура Нурмухамбето
вича Почетной грамотой акима Павлодарской области) // Звезда Приирты
шья. – 2010. – 16 февраля. – С. 2.
Ветераны: трудолюбие, опыт, мудрость: (Областной ветеранской
организации – 25 лет): [беседа с председателем А. Н. Джазиным] / Беседу
вела Л. Гришина // Звезда Прииртышья. – 2012. – 22 мая. – С. 22.
29 марта 				
					

Каратай Жусупович Курманов
85 лет со дня рождения (1930)

Ученый, кандидат технических наук, профессор, Почетный граж
данин города Павлодар (2000 г.). Родился в ауле Кенес Павлодарского
района. Окончил Московский инженерно-строительный институт, аспи
рантуру, защитил кандидатскую диссертацию (1971 г.). С 1964 г. работал в
Павлодарском индустриальном институте. Более 11 лет был проректором
по учебной работе, с августа 1979 г. по март 1992 года – декан вечернего
факультета. Неоднократно избирался депутатом местных органов власти,
проводил значительную общественную работу. В 1995 г. К. Д. Курманову
было присвоено звание Персонального пенсионера Республиканского зна
чения. Награжден почетной грамотой Павлодарского областного масли
хата за большой личный вклад в дело подготовки высококвалифицирован
ных научных и инженерных кадров, медалями.
Решением Павлодарского городского маслихата К. Д. Курманову при
своено звание «Почетный гражданин города Павлодар».
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Литература:
Курманов Каратай Жусупович // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 365.
Курманов Каратай Жусупович // Кто есть кто в Павлодарской области.
Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 306.
Курманов Каратай Жусупович // Почетные граждане г. Павлодара /
М. С. Тереник, Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 2003. – С. 48.
***
Андреева Л. А жизнь продолжается…[кандидату технических наук,
доценту ПГУ К. Ж. Курманову исполняется 70 лет] // Звезда Прииртышья.
– 2000. – 28 марта. – С. 4.
29 марта 			
				

Абылхан Космурзаевич Каракаев
75 лет со дня рождения (1940)

Ученый, доктор технических наук, профессор ПГУ им. С. Торайгы
рова. Родился в п. Урга Муйнакского района Каракалпакской АССР Узбек
ской ССР. В 1965 г. окончил Московское высшее техническое училище
(МВТУ) им. Н. Э. Баумана. С августа 1965 г. работает в Павлодарском инду
стриальном институте (ныне ПГУ им. С. Торайгырова). В 60-е годы интен
сивно развивалась промышленность Павлодарского региона, строились
один за другим заводы. Требовалась научная проработка ряда проблем.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию после окончания аспиран
туры при МВТУ им. Н. Э. Баумана. С 1972 г. стал заведовать кафедрой
«Двигатели внутренненго сгорания». В 1974 г. присвоено учёное звание
доцента. В 2001 г. присвоено академическое звание профессора ПГУ
им. С. Торайгырова. В 2002 г. он защитил докторскую диссертацию. В 2004
г. присвоено ученое звание профессора по специальности «Транспорт».
Научная деятельность профессора А. К. Каракаева направлена на разра
ботку новых и дальнейшее совершенствование существующих топливных
систем дизелей. Имеет более 50 авторских свидетельств и патентов СССР,
РФ и РК. Разработки А. К. Каракаева характеризуются высоким техниче
ским уровнем, позволяют экономить топливо, время, металл и энергию,
улучшить гигиену труда и экологию при производстве, эксплуатации,
ремонте и техобслуживании топливных систем дизелей, одновременно
повышая их пожаробезопасность. Автор более 200 наименований научных
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и научно-учебнометодических трудов. А. К. Каракаев стал обладателем
гранта фонда науки МОН РК, по которому в 1998-1999 гг. выполнена НИОКР
(разработка, создание и подготовка топливных систем с бездренажными
форсунками для внедрения на эксплуатируемые дизели). Является одним
из учредителей Павлодарского областного филиала фонда академика
К. И. Сатпаева.
Неоднократно поощрялся благодарностями руководства вуза, Мин
вуза РК, награжден знаком «Победитель социалистического соревнова
ния», почетными грамотами областных советов Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов. Награжден дипломами первой степени
ВДНХ за достижения в подготовке специалистов для народного хозяйства
и за разработку «Форсунка без слива топлива ФГК», а также дипломом
Международной выставки «Шаңырақ-10» (г. Астана, 2001 г.).
Имя ученого, ветерана труда, занесено в 1986 г. в Золотую Книгу
почёта РК за достижения в научной и педагогической деятельности, в 2002 г.
награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования РК».
Литература:
Каракаев А. К. Топливные системы с бездренажными форсунками и
повышение технико-экономических показателей дизелей. – Павлодар: РИО
ПГУ, 2001. – 176 с.
***
Каракаев А. К. К вопросу совершенствования топливных систем дизе
лей / А. К. Каракаев и др. // Наука и техника Казахстана. – 2007. – № 1. –
С. 5-9.
***
Каракаев Абылхан Космурзаевич // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 318.
Каракаев Абылхан Космурзаевич // Кто есть кто в Павлодарской обла
сти. Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 263.
***
Ремизов Н. Ученый всегда в поиске: [об ученом, докторе техниче
ских наук, профессоре А. К. Каракаеве] // Звезда Прииртышья. – 2005. –
24 марта. – С. 8.
Андреева Л. Юбилей ученого: [в ПГУ состоялось чествование доктора
технических наук, профессора А. К. Каракаева] // Звезда Прииртышья. –
2005. – 2 апреля. – С. 3.
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Ассамблея народа Казахстана
Павлодарской области
20 лет со дня основания (1995)

Ассамблея народа Казахстана является одним из важнейших инстру
ментов реализации политики, основанной на принципах равноправия и
свободного развития всех граждан, независимо от их национальной и расо
вой принадлежности. Сегодня эта организация стала мощной силой, объ
единяющей десятки национально-культурных центров.
Работа Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области и этно
культурных объединений направлена на реализацию комплекса меро
приятий по осуществлению Закона Республики Казахстан «Об Ассам
блее народа Казахстана», Доктрины национального единства Казахстана,
Стратегии Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочную перспективу,
Послания Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства».
Главной задачей деятельности Ассамблеи народа Казахстана Пав
лодарской области является обеспечение стабильности, межэтнического
и межконфессионального согласия в регионе, формирования единства
народа, воспитание казахстанского патриотизма. Проводятся круглые
столы, встречи, дискуссии, направленные на пропаганду идей толерантно
сти и межэтнического согласия, недели культуры, с участием этнокультур
ных объединений, где обсуждаются проблемы преемственности поколе
ний, воспитания молодежи на примерах лучших традиций и толерантности
всего казахстанского народа.
Первые национально-культурные объединения в регионе стали соз
даваться в конце 80-х годов, к 1991 г. действовало уже три объединения:
культурно-просветительское общество немцев «Возрождение», татаробашкирский общественно-культурный центр и товарищество украин
ской культуры имени Т. Шевченко. В 1995 г. в области работали восемь
национально-культурных центров. По состоянию на 1 декабря 2013 г.
в регионе осуществляют деятельность 9 филиалов областной Ассамблеи
народа Казахстана (в городах Аксу и Экибастуз, Актогайском, Качирском,
Павлодарском, Щербактинском, Лебяжинском, Железинском районах и
филиал областной АНК – студенческая Ассамблея в Павлодарском государ
ственном университете им. С. Торайгырова), 23 областных, 15 городских
и 45 районных этнокультурных объединений.
Ассамблеей народа Казахстана области в целях пропаганды дружбы
и единства народа Казахстана ежегодно проводится областной фестиваль
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этнических культур «Единство в многообразии». В рамках летнего фести
валя «Живем в семье единой» в павлодарском городском парке культуры и
отдыха ежегодно проходят праздники национальных культур. Каждый год
проводится молодежный этнокультурный Форум приграничного сотруд
ничества «Бірлік. Единство. kz» с участием лидеров молодежных объеди
нений республиканских и приграничных регионов. Стало традиционным
проведение международного фестиваля приграничного сотрудничества
«Иртыш – река дружбы». Работает дискуссионный клуб «Патриот». Еже
годно в рамках агитпоезда «Мы – народ Казахстана» осуществляется
выезды членов АНК области и творческих коллективов в города и сель
ские регионы, в места компактного проживания этносов с концертными
номерами и с целью разъяснения Послания Президента РК народу Казах
стана, Доктрины национального единства Казахстана и информирования
о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объедине
ний по реализации государственной национальной политики и участию в
социальной модернизации общества. Проводятся Дни Ассамблеи народа
Казахстана в городах и районах области, в организациях образования,
предприятиях области. Особое внимание уделяется участию Ассамблеи и
этнокультурных объединений в реализации проекта «Триединство языков»,
содействию в овладении представителями всех этносов казахским языком.
Большую работу по изучению языков, культуры, традиций и обычаев
многонационального народа Казахстана проводит школа национального
возрождения – учебное заведение дополнительного образования, ориен
тированное на создание условий для изучения родного языка, истории,
культуры, обычаев и традиций этносов, населяющих Республику Казах
стан. В структуре школы работает 16 национальных учебных отделений:
армянское, азербайджанское, болгарское, белорусское, греческое, еврей
ское, украинское, балкарское, корейское, польское, немецкое, татаро-баш
кирское, чечено-ингушское, чувашское и два культурологических центра –
казахский и русский.
На областном радио выходят в эфир передачи «Казахстан в совре
менном мире», «Казахстан – наш общий дом», «Қазақстан бүгінгі таңда»,
на областном телеканале «Казахстан-Павлодар» транслируются передачи
«В семье единой», «Ортақ шанырақ астында».
Литература:
Біз тұратын үй = Дом, в котором мы живем / Әдеби ред. А. Әбіш,
И. А. Лисовская; техн. ред. А. А. Сытин; Дизайн И. Киселева; арнайы
фототүсірілімдердің авт. А. Пархоменко; кейбір фототүсірілімдер авт.:
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В. В. Бугаевтар, В. Ханин, Ж. Сейтенов. – Павлодар: Сытин» баспасы,
2011. – 352 б.
***
Горбунов С. Лучше – увидеть: (Делегация АНК Павлодарской обла
сти побывала в Бишкеке и поделилась опытом работы) // Казахстанская
правда. – 2014. – 21 марта. – С. 5.
Вервекин А. Хранить мир и стабильность: (В Ассамблее народа Казах
стана Павлодарской области возрождают древние традиции живущих
в регионе этносов) // Звезда Прииртышья. – 2014. – 8 апреля. – С. 4.
Михайлова В. Политкультура, объединяющая народ: [беседа с
Элиной Паули, руководителем координационного совета молодежных объ
единений АНК Павлодарской области] // Казахстанская правда. – 2014. –
11 апреля. – С. 14.
Горбунов С. Знать свои корни: [о Школе национального возрождения в Павлодарской области] // Казахстанская правда. – 2014. – 18 апреля. –
С. 19.
Горбунов С. Мегапроект дружбы: (Ассамблея народа Казахстана Пав
лодарской области начала реализацию «Дорожной карты дружбы, мира
и согласия») // Казахстанская правда. – 2014. – 30 апреля. – С. 8.
Коренькова А. Дружба народов – единство страны: [о летнем фести
вале «Один народ – Одна страна – Одна судьба»] // Регион. kz. – 2014. –
20 июня. – С. 3.
Горбунов С. Эстафета мира и согласия: (В Экибастузе стартовал
мегапроект «Дорожная карта мира и согласия») // Казахстанская правда. –
2014. – 3 июля. – С. 15.
Смаилов Р. Когда мы вместе: [о деятельности молодежного крыла
Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области] // Регион. kz. – 2014. –
1 августа. – С. 5.
5 мая 			
				

Владимир Семенович Молотов
100 лет со дня рождения (1915-2008)

Журналист, писатель, краевед, ученый-философ, кандидат философ
ских наук (1954 г.), заслуженный работник культуры КазССР (1968 г.). Рано
лишился родителей. Воспитывался в детдоме. После окончания школы
работал рабкором в многотиражке, издававшейся политотделом одной
из МТС. Его заметил заместитель редактора Петропавловской областной
газеты и пригласил на работу. В 1940 г. окончил Ленинградский государ
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ственный институт журналистики им. В. В. Воровского, затем Высшую
партийную школу при ЦК ВКП (б) в Москве. После окончания Высшей
партийной школы работал инструктором ЦК КПСС, затем ответредакто
ром в редакции республиканской газеты «Красная Мордовия» в Мордо
вии, корреспондентом «Правды» в Омской области, редактором омской
газеты «Молодой сталинец». Учился на курсах диссертантов при Акаде
мии общественных наук в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию и
вернулся в журналистику. С 1954 г. – редактор областной газеты «Павло
дарская правда» (ныне «Звезда Прииртышья»). В 1957 г. назначается редак
тором Джамбулской областной газеты «Коммунист», в 1961 г. – редактором
журнала «Партийная жизнь Казахстана», в 1963 г. – заведующим кафе
дрой журналистики Алма-Атинской высшей партийной школы. В 1964 г.
он вновь утверждается редактором павлодарской областной газеты. Годы
целины были сложными своими масштабами работы на селе, разворачи
вались большие стройки. Все это отражалось на журналистской работе.
Если перед целиной тираж газеты немногим превышал 8 тысяч экземпля
ров, то в 70-е годы тираж газеты был уже свыше 100 тысяч экземпляров.
В этом была заслуга как журналистов газеты, так и ее главного редактора
В. С. Молотова. Он сам много ездил по области, много писал. Поездки,
встречи с интересными людьми, личные наблюдения впоследствии стали
основой для книги «В степях Прииртышья» (1976 г.). Им написаны и
изданы книги «Большевики Сибири в период гражданской войны (1949 г.),
«Содружество рабочих и крестьян в борьбе за освоение целинных и залеж
ных земель» (1955 г.) На протяжении всей жизни В. С. Молотов воспитал
многих журналистов, которые затем достойно представляли его школу в
различных республиканских изданиях. Выйдя на пенсию, продолжал зани
маться писательским трудом. Награжден тремя орденами «Знак Почета»
(1957 г., 1962 г., 1968 г.), медалями.
Литература:
Молотов В. С. В степях Прииртышских – Алма-Ата: Казахстан, 1976. –
104 с.
***
Молотов Владимир Семенович // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 411.
***
Болтина В. Два редактора: (Государственный архив Павлодарской
области располагает личными архивными фондами двух редакторов
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«Звезды Прииртышья» – В. С. Молотова и С. П. Шевченко) // Звезда При
иртышья. – 2002. – 27 июня. – С. 5.
Бабин Г. Жизнь прожить…: [ветерану журналистики В. С. Молотову –
90 лет] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 5 мая. – С. 5.
Памяти Владимира Семёновича Молотова // Звезда Прииртышья. –
2008. – 24 июля. – С. 3.
6 мая 			
				

Жумагали Мизамович Сейтенов
60 лет со дня рождения (1955)

Фотожурналист, организатор кинопроизводства, член Союза кине
матографистов РК (1980 г.), краевед. Родился в селе Пятерыжск Железинс
кого района Павлодарской области. В 1978 г. окончил ВГИК в Москве
по специальности «Организация и производство фильмов на кино- и
телестудиях». В 1978-1980 гг. – директор мультипликационных фильмов
на киностудии «Казахфильм». В 1981-1983 гг. – служба в рядах Советской
Армии. В 1983-1989 гг. – литературный сотрудник железинской районной
газеты «Ленинское знамя». Затем находился на кинорежиссерской работе
в Алматы. 1989-1995 гг. – директор картины на киностудии «Казахфильм»,
киностудиях «Алуа», «Апогей», «Атамекен». С начала 90-х гг. сотрудничал
с Екибастузскими журналистами по выпуску ряда публикаций. Соавтор
краеведческих изданий о городе Екибастуз: «Екибастузшахтострой.
Дела и люди» (1995 г.), «Екибастузская ТЭЦ» (1996 г.), «Наш Екибастуз»
(1997 г.), серия «Почетные граждане города», «Первый герой Социа
листического труда Возный М. Ф.» (1997 г.), «Мукишев Жалел. Осво
бодитель, созидатель или просто Жалел-ага» (1997 г.), «Виктор Пкин.
Абхазец из Екибастуза» (1997 г.), «45 лет Экибастуза» (2002 г.), «50 лет
освоения Экибастузского угольного месторождения» (2004 г.), член редак
ционной коллегии, фотограф энциклопедии «Екибастуз» (2005 г.). С 1997 г.
проживал в Екибастузе, работал на фирме «Кодак-Экспресс». В 2001 г.
переезжает в Павлодар.
Литература:
Сейтенов Ж. Глаз не оторвать!: [о конкурсе красоты в Павлодаре] //
Вести Экибастуза. – 2010. – 25 марта. – С. 1.
Сейтенов Ж. Горькая сила правды: [стихи В. Кузьминой] // Вести Эки
бастуза. – 2010. – 15 апреля. – С. 6.
Сейтенов Ж. Пионеры большой энергетики: (Экибастузской ТЭЦ –
55 лет) // Вести Экибастуза. – 2011. – 22 декабря. – С. 6.
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***
Сейтенов Жумагали Мизамович // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 532.
Сейтенов Жумагали Мизамович // Кто есть кто в Павлодарской обла
сти. Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 459.
***
Горбунов С. Признание: [о Жумагали Сейтенове] // Казахстанская
правда. – 2008. – 24 июля. – С. 12.
Чернова О. В душе он – экибастузец // Вести Экибастуза. – 2008. –
24 июля. – С. 6.
10 мая 				
					

Асыгат Алькенович Алькенов
80 лет со дня рождения (1935)

Кандидат технических наук (1972 г.), заслуженный работник РК
(1993 г.), член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК (1997 г.),
Почетный гражданин г. Павлодар (1999 г.). Родился в Акмолинской обла
сти, в Кургальджинском районе, в совхозе «Кургальджинский». Окончил
Казахский горно-металлургический институт в 1958 г., специальность –
инженер-металлург по цветным, легким, редким и благородным металлам.
1958-1960 гг. – старший инженер по металлургическому оборудованию
ПАЗа. 1960-1961 гг. – второй секретарь Павлодарского обкома комсомола.
1961-1973 гг. – начальник ОМТС на Павлодарском алюминиевом заводе
(ПАЗ); старший спекальщик 5-го разряда; производственный мастер ГМЦ;
начальник участка; заведующий производством цеха спекания; началь
ник цеха кальцинации ПАЗа. 1973-2004 гг. – начальник химико-метал
лургического цеха этого завода. С 2004 г. – советник президента по науке
АО «Алюминий Казахстана». В 1994 г. – депутат Павлодарского городского
маслихата I созыва.
Награды: «Знак Почета» (1964 г.), орден «Дружба народов» (1978 г.),
медали СССР, медали ВДНХ СССР, Фонда мира, медаль «Ветеран труда»,
медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), орден
«Құрмет» (2002 г.), медаль ЕПА «Ерен еңбегі үшін» (2003 г.), медаль «Қазақстан
Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), почетные грамоты: ЦК ЛКСМ Казах
стана; ЦК Компартии Казахстана: Верховного Совета КазССР; Минцвета
СССР и КазССР.
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Звания: «Заслуженный рационализатор КазССР», «Лучший изобре
татель цветной металлургии СССР» (1987 г.), лауреат Государственной
премии СССР (1988 г.), «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері» (1993 г.),
«Почетный гражданин г. Павлодар» (1999 г.), заслуженный металлург РК,
заслуженный работник АО «Алюминий Казахстана».
Более 30 научных публикаций, более 35 изобретений.
Литература:
Алькенов А. Физико-химические основы и разработка комплексной
технологии извлечения галлия, ванадия и фосфора из алюминийсодержа
щего сырья Республики Казахстан: автореф. дис… д-ра тех. наук: 05.16.02
/ Алькенов Асигат; АО «Алюминий Казахстана» (ПАЗ); ДГП «Ин-т метал
лургии и обогащения». – Алматы, 2006. – 32 с.
***
Алькенов А. Тернистый путь к производству: [о строительстве элек
тролизного завода] // Казахстанская правда. – 2003. – 14 февраля. – С. 5.
Алькенов А. Пример Лидера нации: [об изданной официальной биогра
фии Первого Президента РК] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 21 августа. –
С. 2.
***
Алькенов Асыгат Алькенович // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 125.
Алькенов Асигат // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга 1. –
Павлодар, 2006. – С. 40.
Алькенов Асигат Алькенович // Почетные граждане г. Павлодара / М.
С. Тереник, Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 2003. – С. 46.
***
Иванова О. Стали почетными гражданами: [начальник ХМЦ алюми
ниевого завода, член-корреспондент Академии мининеральных ресурсов
РК А. А. Алькенов и почетный железнодорожник РК А. С. Саркыншаков] //
Звезда Прииртышья. – 1999. – 28 сентября. – С. 1.
Горбунов С. Но, как прежде, в строю.: [о ветеране труда А. А. Альке
нове] // Казахстанская правда. – 2001. – 8 сентября. – С. 2.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан:
[Утв. от 12. 09. 2002 г. № 998 Указ Президента РК] // Собрание актов… –
2002. – № 47. – С. 76.
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Петухова Е. Павлодарский «алхимик»: [о ветеране ПАЗа А. Альке
нове] // Труд-7. – 2003. – 27 февраля. – С. 20.
Бабин Г. Дело, которому служишь: [о ветеране труда, ветеране Пав
лодарского алюминиевого завода А. Алькенове] // Звезда Прииртышья. –
2005. – 5 мая. – С. 5.
Горбунов С. Сплав по имени «алькений»: [о старейшем металлурге
Казахстана Асигате Алькенове] // Казахстанская правда. – 2011. – 4 августа. –
С. 7.
Григорьева О. А. А. Алькенов – металлург: [о павлодарском ученом,
кандидате технических наук, докторе минераловедческих наук] // Звезда
Прииртышья. – 2012. – 25 октября. – С. 7.
13 мая 			
				

Кемер Кожахметович Ашимбетов
80 лет со дня рождения (1935-1993)

Государственный и общественный деятель, кандидат сельскохозяй
ственных наук. Родился в г. Кемерово в семье рабочего. После окончания
10-ти классов работал секретарем народного суда. В 1958 г. окончил АлмаАтинский зооветиринарный институт. Трудовую деятельность начал глав
ным зоотехником совхоза «Советский Казахстан» Железинского района
(1958 г.). 1959-1962 гг. – зооветспециалист Павлодарского райсельхозу
правления, 1962-1964 гг. – главный зоотехник Павлодарской райсельхозин
спекции. 1964-1969 гг. – директор овцеводческого совхоза № 23 (с. Черное
Лебяжинский район), 1969-1971 гг. – начальник отдела животноводства и
заместитель начальника облсельхозуправления, 1971-1980 гг. – директор
Павлодарского совхоз-техникума. 1980-1983 гг. – председатель Щербак
тинского райсовета, 1983-1991 гг. первый секретарь Павлодарского райкома
партии РК. В 1989 г. был избран вторым секретарем Павлодарского обкома
партии. 1991-1992 гг. председатель областной ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств, начальник производственного отдела Павлодарского
управления «Туранбанка».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 4-мя орденами
«Знак Почета», медалями и грамотами.
Литература:
Ашимбетов Кемер Кожахметович // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 150.
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***
Азаров Е. Г. Эскизы характеров, ушедших в историю. – Павлодар:
ЭКО, 2007. – 148 с.
По вехам нашей памяти: Щербактинский район / В. Гегер, Н. Гости
щев, Д. Қызыр. – Павлодар: Дом печати, 2004. – 182 с.
***
Бабин Г. Линия жизни: [о государственном и общественном деятеле
Павлодарской области К. Ашимбетове] // Звезда Прииртышья. – 2005. –
12 мая. – С. 5.
Сейталина А. В его судьбе – судьба страны: (Вышла в свет книга
Г. Жуматова о Кемере Кожахметовиче Ашимбетове) / А. Сейталина,
Ю. Чухломина // Звезда Прииртышья. – 2008. – 19 июля. – С. 8.
17 мая 			
				

Иван Дмитриевич Рязанцев
85 лет со дня рождения (1930-2010)

Инженер-строитель, Почетный гражданин города Павлодар
(1993 г.). Родился в селе Лебединка г. Фрунзе (ныне Бишкек) Киргизской
ССР. В 1953 г. по путевке треста «Казхлеб» после службы в армии он при
ехал в город Павлодар технологом на Павлодарский хлебокомбинат. За
четыре года прошел путь от технолога, заведующего лабораторией, глав
ного инженера до директора хлебокомбината. В 1960 г. И. Д. Рязанцев
поступил в Павлодарский индустриальный институт на факультет про
мышленного и гражданского строительства. В 1963 г. начал работать в
отделе капитального строительства Павлодарского горисполкома рядовым
инженером, затем старшим инженером. Занимался техническим надзором
за ходом строительства зданий телецентра и цветной студии, жилыхдо
мов, туберкулезного диспансера, а также укреплением берега реки Иртыш.
В 1970 г. был назначен начальником управления капитального строитель
ства горисполкома. Опираясь на накопленный опыт, он внес ряд новатор
ских предложений, которые положительно сказались на строительстве в
области в целом и стали настоящей революцией в жилищном строитель
стве Прииртышья. За годы работы внес большой вклад в развитие стро
ительной отрасли. При его непосредственном участии было построено
19 новых жилых микрорайонов, 30 типовых школ, более 100 детских садов,
телецентр, типовые больницы № 1, № 2 и № 3, областной противотуберку
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лезной диспансер, детская областная и детская инфекционная больницы,
кинотеатры «Космос», «Аврора», «Баянаул», кинотеатр им. Айманова,
Дворец пионеров, плавательные бассейны, торговые центры и другие зна
чимые для города объекты. В результате Павлодар превратился в большой
областной индустриальный центр. И. Д. Рязанцев неоднократно избирался
депутатом городского Совета народных депутатов.
За многолетнюю и плодотворную работу И. Д. Рязанцев был награж
ден медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «В честь
50-летия победы в Великой Отечественной войне», также ему было присво
ено звание «Почетный гражданин города Павлодар».
Литература:
Рязанцев И. «Я не планировал быть строителем»: [о Почетном граж
данине г. Павлодар, ветеране-строителе Б. А. Веселове] // Звезда Приирты
шья. – 2004. – 3 августа. – С. 4.
Рязанцев И. Стройке нужен хозяин: [жилищное строительство Павло
дарской области] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 19 февраля. – С. 3.
***
Рязанцев Иван Дмитриевич // Почетные граждане г. Павлодара / Тере
ник М. С., Соколкин Э. Д. – Павлодар, 2003. – С. 36.
***
Хазыров Б. Строитель нашего города: [о Почетном гражданине Пав
лодара И. Д. Рязанцеве] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 18 мая. – С. 4.
Иван Дмитриевич Рязанцев // Звезда Прииртышья. – 2010. – 21 января. –
С. 19.
Михайлова Л. Причал судьбы: [о Почетном гражданине г. Павлодар
И. Д. Рязанцеве] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 14 мая. – С. 8.
Тепло его души осталось вместе с нами: [памяти И. Д. Рязанцева] //
Звезда Прииртышья. – 2011. – 20 января. – С. 19.
Май 		
			

Успенская районная газета «Сельские будни»
80 лет со дня основания (1935)

В начале 1935 г. был образован Лозовский район в результате разу
крупнения Цюрупинского района Восточно-Казахстанской области (ныне
Успенский район Павлодарской области). Была создана районная газета
«Путь к коммунизму» – орган райкома партии и исполкома райсовета.
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В январе 1940 г. газета поменяла своё название и выходила как «Сталин
ский путь».
Редакция и типография находились в одном здании-землянке. Редак
тор возглавлял и типографию. В штате редакции было 3 человека, в типо
графии – 6. Ответственным секретарём работала Н. Ф. Медведева, печат
ником – Б. Гром. В эти годы редактором газеты стал пришедший с фронта
А. М. Шпанский. Газету набирали вручную при керосиновой лампе. Газета
выпускалась регулярно, один раз в неделю, на двух полосах. Тираж её был
невелик. Печатались материалы о полеводах и животноводах, механиза
торах и рабочих предприятий, о колхозах и организациях под лозунгом
«Всё для фронта, всё для Победы!». Назывались передовики, критикова
лись недостатки. В годы войны газета держала тесную связь с фронтови
ками, которые рассказывали, как бьют фашистов и призывали земляков
добросовестно, по-стахановски трудиться.
В послевоенные годы газета опять в гуще общественной жизни, осве
щает вопросы подъёма сельского хозяйства, перевода производства на
мирные рельсы. В годы подъёма целинных и залежных земель она не оста
лась в стороне от тех дел, которые решались во имя развития сельского
хозяйства страны. С 1954 г. переименовывается в «Зарю коммунизма».
На протяжении всего времени с газетой активно сотрудничали сель
корры, которые в своих статьях освещали политику партии и правитель
ства. Редакторами этого периода были Г. Т. Коновалов, В. Н. Пономаренко,
В. И. Дмитриченко, И. П. Шрам, И. Г. Кондратьев, А. Д. Кот, Т. Ш. Байгу
жинов, С. К. Жумадиров.
Большой коллектив редакции три раза в неделю выдавал оператив
ную информацию о политической, экономической и социальной сферах
жизни. Регулярно выезжали в командировки, участвовали в областных
совещаниях и семинарах журналистов.
В 1991 г. газета переименована в «Сельские будни». Газета выходит
один раз в неделю. Тираж составляет более двух тысяч экземпляров. На
страницах газеты затрагиваются проблемы современной жизни, достиже
ния и успехи сельчан, освещается общественно-политическая и социальноэкономическая жизнь района.
Литература:
Шандаренко А. В. Редакция газеты «Сельские будни» // Земля Успен
ская / Сост.: В. Д. Болтина, Н. В. Маркунене, Т. Е. Покидаева, Л. В. Шеве
лева. – Павлодар, 2005. – С. 192-194.
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***
Розен М. И жизнь, и летопись района: (Свое 70-летие отметила Успен
ская районная газета «Сельские будни») // Звезда Прииртышья. – 2010. –
24 июня. – С. 3.
Гегер В. Районная газета: между прошлым и будущим: [размышле
ния о районных газетах Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. –
2012. – 28 мая. – С. 5.
9 июня 			
				
				

Общественное объединение
«Культурный центр «Беларусь»
15 лет со дня организации (2000)

Общественное объединение «Культурный центр «Беларусь» было
зарегистрировано в органах юстиции в 2000 г. Деятельность общественного
объединения возглавляет совет из нескольких человек, созданы секторы по
направлениям работы, действуют совет ветеранов, молодежное объедине
ние. Председателем является Л. И. Богнат. При культурном центре рабо
тают хор, вокальная группа «Крыницы», молодежный вокальный ансамбль
«Свитанак», ансамбль «Надзея», танцевальный ансамбль. Весной 2014 г.
творческие коллективы культурного центра участвовали в конкурсе-фести
вале «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!» в российском городе
Новосибирск. Ансамбль «Свитанак» в этом престижном состязании занял
первое место, другой вокальный ансамбль «Надзея» завоевал гран-при. При
культурном центре созданы клубы «Белорусочка», «Истоки», спортклуб.
Также проводятся акции «Забота», концерты коллективов художественной
самодеятельности для ветеранов и пенсионеров. Создан мини-музей, доку
менты и экспонаты которого рассказывают о жизни белорусской диаспоры
в Казахстане. Имеется белорусское отделение в школе национального воз
рождения города Павлодар. С 2012 г. стала выходит ежемесячная газета
«Пауладарския беларусы» («Павлодарские белорусы»). Авторы газетных
статей пишут о жизни белорусской диаспоры: о соблюдаемых обычаях и
праздниках, об известных и интересных представителях этноса в регионе,
об успехаха в изучении родного языка, а также о жизни Ассамблеи народа
Казахстана Павлодарской области. Культурный центр «Беларусь» входит в
состав Ассоциации белорусов Казахстана.
Литература:
Малая (региональная) Ассамблея народов Казахстана Павлодарской
области // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы, 2003. –
С. 390-395.
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***
Богнат Л. Встреча с фронтовиками: [учащиеся белорусского отде
ления школы национального возрождения провели встречу с ветеранами
Великой Отечественной войны] // Звезда Прииртышья. – 2002. – 18 июня. –
С. 7.
Рябинина Л. Как живешь, белорус?: [о национально-культурном
центре «Беларусь»] // Славяне. – 2002. – 26 июня. – С. 8.
Богнат Л. Живём в Прииртышье: [о деятельности областного обще
ственного объединения «Культурный центр «Беларусь»] //Звезда Приирты
шья. – 2008. – 26 июня. – С. 2. – (Спецвыпуск).
Корешкова Т. «Молодость моя – Белоруссия»: [о встрече с культурным
центром «Беларусь» в Доме-музее Шафера] // Звезда Прииртышья. – 2010. –
6 апреля. – С. 8.
Вервекин А. «Пусть читают о павлодарских белорусах!»: [в этнокуль
турном центре «Беларусь» начали издавать газету «Пауладарския бела
русы»] // Звезда Прииртышья. – 2012. – 28 апреля. – С. 1.
Вервекин А. Победы в Новосибирске: (Творческие коллективы павло
дарского культурного центра «Беларусь» с триумфом вернулись из Ново
сибирска) //Звезда Прииртышья. – 2014. – 8 апреля. – С. 4.
22 июня 			
				

Ипполит Ипполитович Виноградов
90 лет со дня рождения (1925-1996)

Скульптор, педагог, участник Великой Отечественной войны. Родился
в Москве. Рисованием увлекся в школе. Перед войной, окончив восемь
классов, работал наладчиком швейных машин, электрослесарем. С фев
раля 1943 г., когда ему еще не исполнилось 18 лет, уже воевал в составе
Свирской воздушно-десантной дивизии на Карельском фронте. Позднее
были Второй и Третий Украинские фронты, Венгрия, Австрия, Чехосло
вакия. Сообщение о Победе встретил в 60 км от Праги. После демобилиза
ции в 1949 г. вернулся домой. Экстерном закончил десятилетку и поступил
в Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее
Строгановское) на скульптурное отделение. Учился у Е. Ф. Белашовой,
Г. И. Мотовилова. В 1957 г. стал дипломантом Международной художе
ственной выставки, посвященной VI Всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Москве, и вступил в члены Союза художников СССР (1961 г.).
С 1968 по 1975 гг. преподавал в художественном училище. Работал в стан
ковой и монументальной скульптуре. Для его произведений характерны
патриотические и лирические темы, точность моделировки и эпическая
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широта образов. С 1970 г. совместно с архитектором Д. С. Витухиным и
скульптором И. П. Лопатиным работал над проектом и установкой обели
ска Славы для Первомайского сквера г. Павлодар. С 1980 г. жил и работал
в Павлодаре.
Сохранились портреты его однополчан, датированные 1944-1945 гг.
Победа в скульптурных работах Виноградова всегда выражена в образе
девушки или молодой женщины («Весна 45 года», «Партизанская весна»).
Эти работы он привез с собой при переезде в Павлодар, они экспонирова
лись на его персональной выставке в 1985 г. Победу олицетворяла для него
и женщина-мать, державшая на плече ребенка, а в руке – зеленую ветвь.
Сегодня ее можно увидеть в Павлодаре рядом с областным роддомом.
Основные работы: «Целинница» (1957 г.), «Защитник» (1970 г.), «Пар
тизанская весна» (1971 г.), серия «Мои знакомые» (1976 г.), «Девочка с под
солнухами» (1981 г.), «Хлеб» (1981 г.), «Весна 45 года» (1985 г.), портрет
Ш. Айманова (1985 г.).
Литература:
Виноградов Ипполит Ипполитович // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 201.
Панко Величко // Павлодардың суретшілері = Художники Павлодара. –
Павлодар, 2003. – С. 100-101
***
Морозова В. Художники-фронтовики: [о павлодарских художниках
И. В. Лагутине, И. И. Виноградове] // Звезда Прииртышья. – 2013. – 9 мая. –
С. 8.
12 июля 			
				

Панко Георгиевич Величко
85 лет со дня рождения (1930-2009)

График, живописец, педагог. Родился в Украине в городе Киев в семье
военного. В 1937 г. его родители были репрессированы. Осиротевшего
семилетнего Панко отправили в Киевский спецдетдом им. Дзержинского.
С началом Великой Отечественной войны детдом эвакуируют в Кзыл-Орду.
Позднее П. Г. Величко попадает в Бухару и становится учеником резчика
по дереву. Знаменитый Усто Ширин Мурадов, мастер резьбы по дереву и
гипсу, был его учителем. Затем учился в Московском полиграфическом
институте и Строгановском училище. После службы в Германии поступает
в Академию художеств в Ленинграде и работает художником-рестовра
том в Этнографическом музее СССР. В 1954 г. по путевке Ленинградского
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обкома комсомола приехал на целину в Иртышский район Павлодарской
области. В 1956-1965 гг. работает главным художником в Павлодарском
драматическом театре. С 1965 г. художник областного телевидения. Зани
мался активной педагогической деятельностью. С 1976 г. член Союза худож
ников РК. Любимыми темами П. Г. Величко были – Павлодар и Баянаул,
любимыми жанрами – акварель и графика. Основные графические серии
посвящены индустриальным темам и новостройкам Павлодара 50-70-х гг.:
70-х.: серия линогравюр «Целина» (1964-1979 гг.), триптих «Кухня домо
строения» (1969 г.), серии «Павлодарский алюминиевый» (1975 г.), «Павло
дарский тракторный» (1979 г.), серия гравюр, посвященная истории Павло
дарской пожарной охраны (1989 г.). Его этюды и живописные произведения,
написанные в прииртышской пойме, в Баян-Ауле на озерах Жасыбай, Ямы
шево и в Иртышске, сохраняют свежесть чувств и являютяся художествен
ным и документальным свидетельством времени.
В 2009 г. имя художника вошло в 15-й выпуск справочника «Единый
художественный рейтинг», издаваемого в Москве с 1999 г. профессиональ
ным Союзом художников.
Литература:
Величко Панко Георгиевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе
дия. – Алматы, 2003. – С. 200.
Панко Величко // Павлодардың суретшілері = Художники Павлодара. –
Павлодар, 2003. – С. 86-89
***
Пока работаю – живу. Можно и наоборот: [о художнике П. Г. Величко]
// Новое время. – 2000. – 12 июля. – С. 9.
Награждены Почетными грамотами: [за многолетний труд в системе
культуры области награждены П. Г. Величко, Д. А. Капашев, Л. С. Кашина,
Л. А. Логунова, З. А. Соболева] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 16 августа. – С. 1.
Аверьянова Н. Остановленные мгновения: [в художественном музее
проходит персональная выставка павлодарского художника П. Г. Величко]
// Звезда Прииртышья. – 2005. – 4 октября. – С. 8.
Горбунов С. Живописец эпохи: [о павлодарском художнике Панко
Величко] / С. Горбунов, Н. Аверьянова // Казахстанская правда. – 2005. –
15 октября. – С. 6.
Карандашова Т. За неделю до закрытия.: [в Художественном музее
проходит выставка живописных и графических работ П. Г. Величко] //
Новое время. – 2005. – 20 октября. – С. 6.
Хусаинова М. Ход времен нельзя остановить.: [памяти П. Г. Величко]
// Звезда Прииртышья. – 2009. – 26 мая. – С. 8.
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Карандашова Т. Был такой город. И жил в нем художник: [о живо
писце, графике, педагоге Панко Георгиевиче Величко] // Новое время. –
2009. – 11 июня. – С. 6.
Григорьева О. Н. Рейтинг художников: [в московский справочник
«Единый художественный рейтинг» вошли имена павлодарских художни
ков] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 30 июня. – С. 3.
16 августа 		
				

Дуйсен Абакович Капашев
90 лет со дня рождения (1925-2011)

Педагог, заслуженный работник культуры КазССР (1967 г.), участник
Великой Отечественной войны. Родился в Каркаралинском районе Кара
гандинской области КазССР. После окончания средней школы работал
учителем начальных классов. В 1944 г. был призван в Советскую Армию.
В 1956 г. окончил Семипалатинский педагогический институт. До 1954 г.
работал учителем, в 1954-1958 гг. директором районного Дома пионеров
в Иртышске, в 1958-1971 гг. заведующим отделом культуры Иртышского
райисполкома, в 1971-1978 гг. заведующим инструкторским отделом райи
сполкома, директором Иртышского райбыткомбината. За годы его работы
в Иртышском районе были открыты клубы, библиотеки, Иртышский крае
ведческий музей, была организована деятельность агитбригад на полевых
станах. Д. А. Капашеву было присвоено почетное звание «Отличник куль
турного шефства над Вооруженными Силами Союза ССР». За многолетний
добросовестный труд в системе культуры области, за активную обществен
ную деятельность награжден орденами и медалями, почетными грамотами
Павлодарского областного маслихата.
Литература:
Капашев Дуйсен Абакович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе
дия. – Алматы, 2003. – С. 316.
Капашев Дуйсен Абакович // Кто есть кто в Павлодарской области.
Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 262.
***
Награждены Почетными грамотами: [за многолетний труд в системе
культуры области награждены П. Г. Величко, Д. А. Капашев, Л. С. Кашина,
Л. А. Логунова, З. А. Соболева] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 16 августа. –
С. 1.
Лямзина Л. Они сражались за Родину и несли культуру в массы /
Л. Лямзина, М. Гапон // Наш край. – 2007. – 3 мая. – С. 1, 2.
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Лямзина Л. Капашев Дюйсен Абакович / Л. Лямзина, М. Гапон // Наш
край. – 2007. – 3 май. – С. 2.
Капашев Дуйсен Абакович [Текст]: [памяти заслуженного работника
культуры КазССР] // Иртыш. – 2011. – 18 августа. – С. 4.
14 сентября 		
				

Мухамеджан Калиулы Дауренбеков
80 лет со дня рождения (1935)

Журналист, писатель, драматург. Родился в ауле Карагансай Коста
найской области. В 1958 г. окончил КазГУ. С 1958 г. живет и работает в Пав
лодаре. 1958-1961 гг. – литературный сотрудник, заведующий отделом куль
туры в областной газете «Кызыл ту», сотрудник газеты «Тың өлкесі». В 1964
г. вновь работает в редакции «Кызыл ту»» заведующим отделом культуры.
Был внештатным корреспондентом по Павлодарской области журнала «Ара»
(«Шмель»). Литературной деятельностью занимается с 1949 г. Публиковался
в журналах «Қазақстан әйелдері», «Жалын», «Ара». Автор пьес: «Корреспон
дент», «Трудный ребенок» для народных театров в Баянауле и Лебяжьем.
С 1995 г. – на заслуженном отдыхе. На пенсии продолжал трудиться
в редакции районной газеты «Нива». Лауреат областной премии им.
П. З. Ермакова (1986 г.).
Литература:
Дауренбеков Мухамеджан Калиулы // Кто есть кто в Павлодарской
области. Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 40.
***
Награды – журналистам: [в связи с 50-летием создания Союза журна
листов за весомый вклад в развитие казахстанской журналистики награж
дены работники СМИ Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. –
2009. – 25 июня. – С. 2.
19 сентября 		
				
				

Павлодарский областной театр
драмы им. А. П. Чехова
70 лет со дня создания (1945)

Зарождение театра в нашей области относится к 20-м годам XX сто
летия. В январе 1921 г. в уездном отделе народного образования был создан
подотдел искусств, перед которым была поставлена задача открыть в Пав
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лодаре свой Рабочий театр. Под театр городские и уездные власти пере
оборудовали недостроенный Владимирский собор на Базарной площади.
И уже в конце января был поставлен первый спектакль по пьесе Ф. Шиллера
«Разбойники». Первый театр просуществовал в Павлодаре около десяти
лет, и вскоре его функции перешли к Рабочему клубу (он находился на месте
нынешнего театра имени А. П. Чехова). Здесь в конце 20-х и в 30-е годы
действовала самодеятельная театральная труппа, душой которой был мест
ный слесарь-механик Затона, страстный театрал-любитель И. Н. Желнов.
В Рабочем клубе был организован и казахский драматический кружок.
В 1940 г. создан городской казахский драмтеатр, который потом
после войны, влился в состав областного русско-казахского объединённого
театра. Первый театральный сезон открылся в ноябре 1945 г. спектаклем по
пьесе А. Корнейчука «Платон Кречет», а казахская труппа открыла сезон
спектаклем «Амангельды». В 1959 г. театру присвоили имя А. П. Чехова,
памятник которому установили перед театром в 2001 г.
В 1967 г. театр был приглашён в Москву. Павлодарцы впервые пока
зали московскому зрителю три своих лучших спектакля: «Клоп», «Город на
заре» и «Я к вам приду». Все спектакли тогда прошли отлично и получили
высокую оценку. В 1977 г. коллектив театра по итогам Всесоюзного соци
алистического соревнования театрально-зрелищных предприятий занял
1-ое место. В 1978-1979 гг. театр получал 2-ые места. Спектакль «Панфи
ловцы» в постановке режиссера Е. И. Еникеева был удостоен Диплома
Министерства культуры СССР.
В разные годы на сцене театра работали: народная артистка КазССР
К. А. Струнина, заслуженные артисты КазССР Н. Козлов, В. Ермаков,
З. Поджио, М. Бушуев, Р. Шадрина, Л. Монастырский, Г. Калашников,
И. Чистяков, О. Белая, Ф. Миронова, заслуженный работник культуры
КазССР А. Н. Михейчев, а также О. Афанасьев, Б. Моисеенко, Р. Хаперская,
К. Вольская, режиссёры – В. Кузенков, Д. Дралюк, Е. Еникеев, Д. Свидер
ский и др. Из стен театра вышли в большое российское кино ныне заслу
женные артисты России А. Булдаков, О. Афанасьев и В. Коваленко.
В 2013 г. в марте в столице Мордовии в г. Саранск на восьмом меж
дународном театральном фестивале «Соотечественники» Павлодарский
областной драматический театр им. А. П. Чехова стал единственным при
зером. Выступление павлодарских артистов на фестивале было признано
лучшим не только зрителями, но и артистами из соперничающих театров.
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Григорий Николаевич Потанин
180 лет со дня рождения (1835-1920)

Крупнейший общественный деятель Сибири 2-ой половины XIX в.,
публицист, ученый-географ, этнограф. Родился в станице Ямышевской
Павлодарского уезда (ныне с. Ямышево) в казачьей семье. Детские годы
провел в Ямышеве и Семиярке.
Окончил Омский кадетский корпус (1852 г.), где сдружился с Чока
ном Уалихановым, воспринял демократические идеи преподавателя, уро
женца Павлодарского Прииртышья Н. Ф. Костылецкого. В числе лучших
учащихся выпущен сотником в казачьи войска. В 1852-1959 гг. – служба в
Семипалатинске, на Алтае, в Омске. Вошел в круг демократической интел
лигенции Омска. В 1859 г. выйдя из казачьего сословия, поступил в Петер
бургский университет, где создал земляческий кружок на основе демо
кратических идей. В 1861 г. землячество сблизилось с революционными
кругами, приняло участие в студенческих волнениях. По заданию «Земли
и Воли», тайной организации, вдохновителем которой был Н. Г. Чернышев
ский.
Потанин совершил поездку по территории Уральского казачества.
В 1863-1965 гг. уезжает в Сибирь. Создает областническую орга
низацию,
развернувшую
революционную
просветитель
скую деятельность. С 1868 г., после ареста суда, до 1874 г. отбы
вал каторгу в Свеаборге, ссылку в Вологодской губернии.
В ссылке сблизился с областниками Поволжья, принял активное участие
в «Камско-Волжской газете», литературно-политических сборниках
Поволжья. Стал одним из организаторов сибирской печати («Сибирь»,
«Восточное обозрение»). Опубликовал около 500 работ публицистического
и научного характера. Они посвящены идее развития Сибири, ее автоно
мии, развития народов Казахстана, Средней Азии.
1863-1964 гг., 1876-1977 гг., 1879-1980 гг., 1892-1993 гг., 1899 г. – совер
шил ряд крупных путешествий для изучения Казахстана (оз. Зайсан,
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хр. Тарбагатай), Центральной Азии, Китая, Монголии, Тибета. Во время
путешествий изучал, собирал фольклор, упрочил отношения с предста
вителями казахской интеллигенции (М. Шорманов, Х. Оскенбаев и др.).
В 1884 г. Абай Кунанбаев подарил Потанину рукопись поэмы «Козы Кор
пеш – Баян Сулу». Поэт М. Дулатов называл Потанина «нашим сибирским
особо почитаемым аксакалом» (Дулатов М. Сочинения. – А., 1991. – С. 277).
Потанин участвовал в работе 1-го Всеказахстанского съезда (июль 1917 г.).
На первом съезде областников Сибири (октябрь 1917 г.) было 9 делегатов от
Казахстана. В период гражданской войны он удаляется от общественных дел.
Имя Г. Н. Потанина увековечено в названиях улиц городов Сибири,
Казахстана (Павлодар, Семипалатинск), ледника в Монгольском Алтае,
хребта в отрогахТяньшаня. Его именем названо село в Аксуском районе,
средняя школа в с. Черном, областной историко-краеведческий музей (Пав
лодарская область). Потанину установлены памятники (1957 г.) в роще Том
ского университета и в городе Павлодар.
Литература:
Потанин Григорий Николаевич // Знатные земляки Павлодарской
области / Сост. Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 1967. – С. 6-7.
Потанин Григорий Николаевич // Большая советская энциклопедия. –
М.: 1975. – Т. 20– С. 425.
Потанин Григорий Николаевич // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 491-492.
***
Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии: Результаты путе
шествия, исполненного в 1879-1880 годах по поручению Императорского
Русского Географического Общества. Вып. ІІІ: Дневник путешествия и
материалы для физической географии и топографии С. – З. Монголии. –
С-Петербургъ: Типография В. Безобразова, 1883. – 372 с.
Потанин Г. Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная
Монголия / Потанин Г. Н. – М.: Гос. изд. геогр. лит., 1950. – 651 с.: ил.
Потанин Г. Н. Западная Сибирь-Алтай-Прииртышье (заметки о Запад
ной Сибири) из книги «Живописная Россия». – Павлодар, 2002. – 320 с.
Потанин Г. Н. Труды по этнографии и фольклору / Коммент., статьи Ж.
О. Артыкбаева; Павлодарский государственный университет им. С. Торай
гырова. – 2-е изд., доп. – Астана: Алтын кітап, 2007. – 248 с. – (Библиотека
казахской этнографии: В 50 т. Т. 6).
132

***
Сагалаев А. М. Г. Н. Потанин: Опыт осмысления личности / Сагалаев
А. М.; В. М. Крюков. – Новосибирск: Наука, 1991. – 231 с. – (Страницы исто
рии нашей Родины.
Захаренко А. Л. Общественно-политическое и культурное наследие
Г. Н. Потанина: учебное пособие / Мин-во образования и науки РК; ПГУ
им. С. Торайгырова. – Павлодар: Кереку, 2003. – 353 с.
Дорожкин Н. Я. Все величайшие путешественники / Худож. Г. Н. Соколов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.: ил. – (Все величайшие).
***
Кадыров Б. Он был одним из первых евразийцев: [выдающемуся уче
ному, путешественнику, исследователю Григорию Потанину – 175 лет со
дня рождения] // Казахстанская правда. – 2010. – 24 сентября. – С. 13.
Алиева Г. Летописец великой степи: (К 175-летию Г. Н. Потанине) //
Звезда Прииртышья. – 2010. – 5 октября. – С. 8.
Арын Е. С Азией – в сердце…: [о Г. Потанине] // Звезда Прииртышья. –
2010. – 14 октября. – С. 12.
Брец А. Памяти великого ученого: [к 175-летию со дня рождения
Г. Потанина в Павлодаре установлен барельеф знаменитому краеведу] //
Регион. kz. – 2010. – 21 октября. – С. 6.
Сманов Б. Большой друг казахского народа: [Григорий Потанин –
ученый, этнограф, гуманист] // Казахстанская правда. – 2011. – 30 апреля. –
С. 7.
Артыкбаев Ж. О. Г. Н. Потанин о казахском народе: [о казахстанском
ученом Г. Н. Потанине] // История Казахстана: преподавание в школах и
ВУЗах. – 2011. – № 4. – С. 62 – 69; № 6. – С. 35-38.
Вервекин А. Павлодар, это твой день!: [ко Дню города в Павлодаре
открыли памятник Шокану Валиханову и Григорию Потанину] / А. Верве
кин, Д. Хаиргельдин // Звезда Прииртышья. – 2012. – 25 сентября. – С. 1, 2.
Алиева Г. Он открыл для Европы культуру народов Азии: [о путе
шественнике, общественном деятеле, географе, этнографе, историке
Г. Н. Потанине] // Простор. – 2013. – № 12. – С. 162-168.
Серикпаева Д. М. Великий ученый: [о путешественнике, обществен
ном деятеле, географе, этнографе, историке Г. Н. Потанине] // История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2014. – № 2. – С. 65-66.
Исабеков Р. Соль земли павлодарской: [об ученом, краеведе Г. Н. Пота
нине] // Городская неделя. – 2014. – 26 марта. – С. 12.
Исабеков Р. Павлодарские истоки Потанина: [об ученом, краеведе
Г. Н. Потанине] // Караван. – 2014. – 18 апреля. – С. 23.
133

Абдеева Я. Страницы великой жизни: [о жизни Григория Николае
вича Потанина] // Нива. – 2014. – № 4. – С. 78-85.
18 октября 		
				

Герард Фридрих Миллер
310 лет со дня рождения (1705-1783)

Сибирский историк и археограф, член Петербургской Академии
Наук с 1731 г. По национальности немец. Родился в г. Герфорд (Германия).
В 1725 г. приехал в Россию, сначала был адъютантом, потом профессором
и конференц-секретарем Академии наук. В 1733-1743 гг. Миллер принял
участие в зкспедиции по изучению Сибири в составе 3-го отряда 2-ой Кам
чатской экспедиции. Путь следования Миллера с участниками экспедиции
проходил в 1734 г. по территории Павлодарской области, вдоль Иртыша.
Во время путешествия Миллер обследовал и описал архивы более 20 горо
дов и крепостей, в том числе Железинской и Ямышевской, собрал обшир
ные данные по географии, археологии, этнографии, экономике земель
Сибири и Северного Казахстана, которые вошли в 2-х томный труд «Исто
рия Сибири».
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Жаяу Муса Байжанов
180 лет со дня рождения (1835-1929)

Поэт, композитор, певец. Родился в Баянаульском районе Павлодар
ской области. Отец Байжан был бедным человеком, мать умерла очень
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рано, и маленький Муса воспитывался у старшего брата отца Тайжана.
Смышленый мальчик уже в 7 лет научился читать и писать. Жаяу Муса
рано интересовался народной музыкой и творчеством поэтов и компози
торов своего времени. На праздниках играл на домбре. В юном возрасте
стал непревзойденным тамадой и организатором праздников в округе.
В 1851 г. приезжает в Кызылжар и учит русский язык, здесь же осваивает
игру на скрипке и гармони. В 1854 г. поступает в русскую школу в г. Омск.
Там же сочиняет свое первое произведение «Ах, девушки!». На родину
возвращается зрелым, грамотным мужчиной, мастерски играющим на
нескольких музыкальных инструментах, и сразу же активно включается
в общественную жизнь своего аула. Разоблачает взяточничество местных
правителей и волостных акимов. Пишет жалобу на имя Омского гене
рал-губернатора по поводу несправедливых действий старшего султана
Баянаула Мусы Шорманова и его брата Мустафы. За это братья Шорма
новы забирают единственного коня Мусы. После этого к его имени Муса
навсегда прикрепляется кличка «Жаяу», т. е. пеший, безлошадный. Песней
«Белый ситец» он передает недовольство социальной несправедливо
стью, бесчинствами правящей элиты. Находящиеся у власти братья Шор
мановы в 1860 г. оклеветали поэта и добились ссылки его в Тобольск на
12 лет. В это время появились песни «Суиндик» и «Плач узника». После
двух лет ссылки Жаяу Муса добровольно поступил на военную службу.
Его отправили в отряд генерала Черняева, готовившего в Латвии Цен
трально-азиатский поход. В 1863-65 гг. в составе грузового батальона уча
ствовал в походах на Шымкент, Аулие-Ата (Тараз), Верный (Алматы). Недо
вольный жестокостью генерала Черняева, Жаяу Муса ушел из отряда и
возвратился в родной аул. На родной земле старые недруги опять подвергли
его гонению. Чтобы рассказать о несправедливости местных правителей и
тяжелой жизни народа, Жаяу Муса отправился в Санкт-Петербург, но не
нашел и там нужной поддержки. Снова записался добровольцем в царскую
армию и отправился в Латвию и Польшу. После долгих лет службы возвра
тился и обосновался в Казани.
Творчество в качестве певца и композитора развивалось в тесной
связи с народной музыкой. В устах народа сохранилось множество соци
альных песен: «Хаулау», «Шормановқа», «Толғау», «Бұзау зары», «Тұтқын
зары», «Сүйіндік»; песен о родной природе: «Баянауыл», «Жаздың күні»,
«Жазда», «Ұлытау», «Сарын»: о любви: «Сұрша қыз», «Шолпан», «Сәулем
қыздар», «Гаухар қыз», «Ләйлім» и др. Жаяу Муса также автор лирических
мотивов и кюев: «Қыз күйі», «Қызбала күйі», «Қызқарқара», «Қамшылау»
и др. Творчество Ж. М. Байжанова развивалось на основе традиционных
народных песен, а также произведений в ритме марша, танцев, возник
ших под влиянием города. В его песнях преобладают лады диатонической
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системы. В его песнях прослеживается очень редкое явление – особенно
сти, образующие форму классического произведения. Они ярко просле
живаются в песнях «Белый ситец», «Ескендир», «Кобчик». Он не только
композитор и исполнитель, но и поэт. Многие его рукописи были най
дены в архивах Алматы, Казани, Санкт-Петербурга и Омска. Первыми
его песни записали и переложили на ноты искусствоведы А. В. Затаевич,
А. Жубанов, Б. Г. Ерзакович, М. Лалинов. А первыми исполнителями стали
К. Бабаков, К. Байжанов, А. Кашаубаев, К Лекерев, Ш. Елебеков и родной
сын Жаяу Мусы – Салих Мусин. Музыкальное наследие Жаяу Мусы казах
ские композиторы использовали в операх («Кыз Жибек», «Ер Таргын»,
«Бекет», «Биржан и Сара»), симфониях и на эстраде. Биографический роман
З. Акишева «Жаяу Муса» повествует о жизни и творчестве композитора.
Улица г. Павлодара и один из колледжей г. Аксу носят имя композитора.
Литература:
Жаяу Муса Байжанулы // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. –
Алматы, 2003. – С. 266-267.
Жаяу Муса Байжанулы // Литература Казахстана. Энциклопедиче
ский справочник. – Алматы, 2010. – С. 191.
Жаяу Муса Байжанулы // Культура Казахстана. Энциклопедический
справочник. – Алматы, 2010. – С. 229-230.
***
Приймак Д. П. Скалы и легенды Баянаула / Науч. ред. А. Х. Маргулан. –
Алма-Ата: Казахстан, 1974. – 24 с.: ил. + CD-R.
Коспаков З. Жаяу Муса Байжанов / Ред. – сост. В. С. Виноградов. – М.:
Сов. композитор, 1977. – 32 с. + CD-R. – (Народные певцы и музыканты).
Акишев З. Жаяу Муса: Роман / Авториз. пер. с каз. И. Щеголихина;
Предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата: Жалын, 1981. – 415с.: ил.
Приймак Д. П. Баянаул заповедный / Рец. Т. Акчулаков. – Алма-Ата:
Казахстан, 1982. – 96 с. + CD-R.
***
Акишев З. Жаяу Муса: [отрывок из пьесы] // Звезда Прииртышья. –
1968. – 13 января. – С. 3.
Жубанов А. Жаяу Муса // Руханият. – 2005. – №19 (октябрь). – С. 15-16.
Азмуханова М. Жаяу Муса: [о казахском акыне и композиторе Жаяу
Мусе] // Nomad – Kazakhstan. – 2008. – № 5. – С. 80-86.
Выдающиеся личности – о Жаяу Мусе: [высказывания, цитаты, стихи]
// Регион. kz. – 2013. – 22 февраля. – С. 9.
Ларионов Д. Смеяться вопреки судьбе: [о жизни и творчестве Жаяу
Мусы] // Регион. kz. – 2013. – 22 февраля. – С. 9.
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20 октября 		
				

Темиргали Конурбаев
100 лет (1915-1983) со дня рождения

Почетный железнодорожник, Почетный гражданин города Павлодар
(1977 г.). Родился в Акмолинской области. В 1934 г. окончил школу ФЗУ
станции «Акмолинск» Омской железной дороги и курсы машинистов-про
водников (1936 г.) . Работал слесарем депо станции «Акмолинск» по ремонту
паровозов. До переезда в Павлодар в 1954 г. работал на разных должно
стях: помощником машиниста, машинистом, инструктором политотдела
Джезказганского отделения Карагандинской железной дороги, а также на
партийной работе. Окончил ВПШ при ЦК КП Казахстана. В Павлодаре
работал заместителем начальника политотдела Павлодарского отделения
железной дороги, старшим инженером локомотивного депо, начальником
отдела кадров. В 1958 г. был избран ответственным секретарем Райпрофсо
юза Павлодарского отделения Казахской железной дороги, где проработал
до 1962 г. С января 1962 г. по ноябрь 1975 г., до выхода на пенсию, занимал
должность начальника отдела кадров вагонного депо станции «Павлодар».
После выхода па пенсию продолжал работать в депо станции «Павлодар»
слесарем-инструментальщиком.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1953 г.), медалью
«За трудовую доблесть» (1951 г.).
Литература:
Конурбаев Темиргали // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. –
Алматы, 2003. – С. 350.
Конурбаев Темиргали // Почетные граждане г. Павлодара / Тереник М. С., Соколкин Э. Д. – Павлодар, 2003. – С. 12-13.
25 октября 		
				

Алихан Ризаевич Шокин
90 лет (1925-1996) со дня рождения

Ученый, доктор медицинских наук (1968 г.), профессор, участник
Великой Отечественной войны. Родился в ауле № 10 ныне Баянаульского
района Павлодарской области. В 1950 г. окончил Казахский медицинский
институт (ныне Алматинский государственный медицинский институт).
В 1950-1958 гг. – аспирант, ассистент, 1958-1968 гг. – доцент, 1968-1969 гг.
профессор, 1969-1987 гг. заведующий кафедрой истории медицины, с
1987 г. заведующий кафедрой социальной гигиены и организации здраво
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охранения того же института. А. Р. Шокиным обобщены материалы по
истории медицины и социальной гигиене в Казахстане. Награжден двумя
орденами Отечественной войны, «Знаком Почета» и медалями.
Литература:
Чокин А. Р. Очерки рззвития санитарно-эпидемиологической службы
в Казахстане. – Алма-Ата, 1975. – 176 с.
***
Чокин Алихан Ризаевич // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе
дия. – Алматы, 2003. – С. 620.
25 октября 		
				

Александр Васильевич Андронов
90 лет (1925-1999) со дня рождения

Заслуженный строитель Казахстана, участник Великой Отечествен
ной войны, Почетный гражданин г. Павлодар. Родился в селе Кутуржиха
Хорольского района Полтавской области (Украина). В 1940 г. окончил курсы
трактористов. Трудовую деятельность начал трактористом в Горьковской
области. В 1950-1951 гг. работал слесарем на Токмакском сахарном заводе
в Киргизии, затем монтажником на строительстве горнообогатительного
комбината. В Павлодаре с 1956 г. В 1956-1959 гг. работал монтажником
СУ треста «Павлодарстрой». С 1959-1963 гг. бригадиром монтажников на
ЖБИ, в тресте «Павлодаржилстрой». С 1963-1985 гг. бригадиром монтаж
ников Павлодарского домостроительного комбината. Неоднократно изби
рался членом Пленума ГК КП Казахстана, депутатом городского Совета
народных депутатов.
За высокие производственные показатели, общественную работу
награжден орденом Ленина (1966 г.), Почетной грамотой Верховного Совета
КазССР (1988 г.), медалью «За доблестный труд», 1969 г. – Заслуженный
строитель КазССР. В 1980 г. А. В. Андронову присвоено звание «Почетный
гражданин города Павлодар».
Литература:
Андронов Александр Васильевич // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 128-129.
***
Андронов Александр Васильевич // Почетные граждане г. Павлодара /
М. С. Тереник, Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 2003. – С. 18.
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7 ноября 				
					
					

Павлодарский телецентр
50 лет (1965) со дня выхода
в эфир первой телепрограммы

В середине 60-х гг. 20 века в Павлодарской области появился новый
вид средств массовой информации – телевидение. Строительство телецен
тра в Павлодаре началось в 1961 г. Для его строительства было выбрано
место на восточной окраине города. Строительно-монтажные работы
были закончены в 1965 г. Была построена телевизионная башня высотой
180 м. Среди тех, кто стоял у истоков создания студии телевидения в Пав
лодаре был журналист, краевед, писатель С. П. Шевченко. В 1965 г. он был
направлен в Павлодар для открытия студии телевидения на должность
заместителя председателя комитета по телевидению и радиовещанию. С
1963-1986 гг. председателем областного комитета по телевидению и радио
вещанию был Х. М. Токпанов.
В то время в городе не оказалось ни одного человека, знакомого со
спецификой нового дела. Поэтому на должности телеоператора, режис
сера, ассистента, диктора пробовались все желающие. Руководство студии
было вынуждено принимать людей без профессиональной подготовки.
Их тут же направляли на стажировку в Алматы, Москву, Омск, Ленин
град. Творческое ядро коллектива студии в те годы составили Ю. Петров,
З. Юдина, А. Калиев, А. Фишер, К. Токпанова, Р. Балтабаев, П. Величко,
Н. Билялов, В. Масленников, О. Иванова, В. Бороздин, Р. Нефф, В. Бутэрус,
П. Басов, С. Павелкова, М. Захарова, В. Стрижак. Первыми дикторами были
Н. М. Байдилова и Б. К. Сейткалиев. Пробную передачу Павлодарский
телецентр дал 1 мая 1965 г., а со своей программой впервые вышел в эфир
7-го ноября 1965 г. в 19 часов. Были показаны кинорепортаж с праздничной
демонстрации в Павлодаре, передача «Наши ровесники» – фото и киноза
рисовки о пуске первой очереди трамвая, заселении новых квартир, реги
страции новобрачных и новорожденных, концерт-поздравление передови
кам производства области.
Постепенно работа павлодарского телевидения набирала обороты,
увеличивался объем передач, появлялись новые рубрики в телепередачах,
создавались циклы программ. Широко освещалась промышленная тема
тика региона, тема сельского хозяйства, история и культура Павлодарской
области и др.
Павлодарская телестудия стала одной из лучших в Казахстане. Здесь
первыми среди областных телестудий начали использовать передвижную
телевизионную станцию, видеозапись, цветное изображение. В 1968 г.
в Алма-Ате состоялся первый республиканский фестиваль областных
студий, где Павлодарская студия заняла первое место.
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Телецентр в своем составе имел два цеха: цех аппаратно-студийного
комплекса (АСК) и цех передатчиков УКВ. Численность штата состав
ляла 39 человек. Осенью 1969 г. телецентр в составе цеха АСК, передали
в подчинение областному комитету по телевидению и радиовещанию.
Директором назначили О. Ф. Лебедева (1970-1995 гг.), главным инженером
В. Е. Гуссер.
Возможность смотреть передачи Центрального телевидения жители
нашего города получили в 1970 г., когда завершилось строительство маги
стральной радиорелейной линии Целиноград – Павлодар и телевизион
ная станция начала регулярно транслировать прог раммы Центрального
телевидения. В 1975 г. завершилось строительство радиорелейной линии
Семипалатинск-Павлодар и появилась программа Республиканского
телевидения. В этом же году введена мощная телевизионная станция
в с. Октябрьском Качирского района и сдана в эксплуатацию телевизионная
станция в Лебяжьем. В 1988 г. – в Баянауле. К 1993 г. в разных населенных
пунктах области установлены 37 приемо-передающих устройств.
Литература:
Шевченко С. П. Страницы истории: (Павлодарскому телевидению –
30 лет) // Звезда Прииртышья. – 1995. – 2 ноября. – С. 2.
Конырова К. Нагима: [воспоминания первого диктора Павлодарского
областного телевидения Н. Байдиловой] // Звезда Прииртышья. – 1995. –
2 ноября. – С. 2.
Конырова К. Коллеги: [о павлодарских тележурналистах – Л. С. Шев
ченко, Г. О. Балтабаевой, Т. В. Карандашовой] // Звезда Прииртышья. – 1995. –
2 ноября. – С. 2.
Байдилова М. Всегда быть любимой: [о первом дикторе Павлодар
ского областного телевидения Н. Байдиловой] // Звезда Прииртышья. –
2003. – 8 апреля. – С. 4.
Горбунов С. В зоне уверенного приема: [о Павлодарской телерадио
компании] // Казахстанская правда. – 2003. – 11 февраля. – С. 8
Петров К. Павлодарскому телевидению – 40 лет // Звезда Приирты
шья. – 2005. – 15 ноября. – С. 1.
Награды – работникам телевидения: [в связи с 40-летием со дня
выхода в эфир первой программы Павлодарской студии телевидения] //
Звезда Прииртышья. – 2005. – 15 ноября. – С. 2.
Петрова А. С юбилеем!: [областная телекомпания «Павлодар-Казах
стан» отметила 40 лет] // Новая газета. – 2005. – 17 ноября. – С. 3.
Берестовский Е. Организация телевидения в регионе: [история павло
дарского телевидения] // Наш край. – 2007. – 17 мая. – С. 2.
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Поминов Ю. Его двадцатый век: (К 80-летию С. П. Шевченко) // Звезда
Прииртышья. – 2007. – 18 октября. – С. 6.
Соколкин Э. Голубые огоньки в Павлодаре: [к 70-летию Павлодарской
области] // Звезда Прииртышья. – 2008. – 14 февраля. – С. 7.
Награждение: [директор Павлодарского филиала Республикан
ской телерадиокорпорации «Казахстан» М. А. Ибраев награжден знаком
«За заслуги перед областью»] // Звезда Прииртышья. – 2013. – 26 февраля. –
С. 2.
14 ноября 			
				

Кузьма Семенович Тюрин
85 лет (1930-1987) со дня рождения

Учитель, радиожурналист, поэт, краевед член Союза журналистов
СССР. Родился в поселке Андреевка (ныне Алейский район) Алтайского
края РСФСР.
Окончил Барнаульское педагогическое училище (1954 г.). 1979-1987 гг.
член Союза журналистов СССР. В 1954 г. – старший пионервожатый,
учитель в Малообщелакской средней школе. В 1954-1956 гг. – учитель в
Усть-Чагырской семилетней школе, в 1956-1958 гг. – учитель Бащелакской
Чагырской семилетней школы. С 1958 г. в Павлодаре. Работал весовщиком
на железной дороге. С этого же года – член Павлодарского литературного
объединения им. П. Васильева. Участвовал в работе литературного
объединения, печатался на страницах областной газеты. Его заметили, и
пригласили в штат областного радио. Сначала работал звукооператором,
репортером, корреспондентом, затем редактором, режиссером, старшим
редактором Павлодарского областного радиокомитета, главным
редактором редакции радиовещания Павлодарского областного комитета
по телевидению и радиовещанию. К. С. Тюрин особенно интересовался
краеведением и был коллекционером исторических документов и книг.
По крупицам отбирал все, что имело отношение к истории Павлодарского
Прииртышья в архивах, музеях, библиотеках Москвы, Алматы, Ташкента,
Томска, Барнаула, Омска. После смерти К. С. Тюрина весь личный архив
был передан его родственниками в областной государственный архив.
По описи в фонде К. С. Тюрина значится 1903 единицы хранения. В одной из
такой «единицы хранения», озаглавленной «Картотека основных событий
в истории Павлодарского Прииртышья с древнейших времен до наших
дней», содержится 1877 библиотечных карточек.
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Дважды удостоен звания лауреата премии имени П. З. Ермакова
(1969 г., 1978 г.) за радиоповесть «50 пламенных лет» и радиокомпозицию
«Годы, события, люди». Награжден медалями и знаками.
Литература:
Тюрин Кузьма Семенович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопе
дия. – Алматы, 2003. – С. 589.
Тюрина В. Кузьма Семенович Тюрин // Балтабай Ғ. Павлодар Облыс
тық радиосына 70 жыл / 70 лет Областному радио. – Павлодар, 2008. –
С. 158 – 161.
***
Шевченко С. След одной жизни: [о павлодарском журналисте
К. С. Тюрине] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 15 июня. – С. 8.
Карандашова Т. Феномен Кузьмы Тюрина: [о К. С. Тюрине – краеведе,
журналисте] // Новое время. – 2001. – 22 ноября. – С. 7.
Болтина В. Кузьма Тюрин: след на земле: [14 ноября исполнилось бы
75 лет К. С. Тюрину, члену Союза журналистов СССР, краеведу, главному
редактору Павлодарского областного радио в 1975-1987 годах] // Звезда
Прииртышья. – 2005. – 12 ноября. – С. 5.
Карандашова Т. Поэт и «репортер истории»: [к 80-летию Кузьмы
Семеновича Тюрина] // Новое время. – 2010. – 11 ноября. – С. 5.
Болтина В. Радиожурналист Кузьма Тюрин // Звезда Прииртышья. –
2010. – 18 ноября. – С. 8.
15 ноября 			
				

Хафиз Джанабаевич Макажанов
100 лет (1915-1987) со дня рождения

Хирург-травматолог, доктор медицинских наук, профессор, участник
Великой Отечественной войны, заслуженный врач КазССР. Родился в Пав
лодарской области. В 1941 г. окончил Казахский государственный меди
цинский институт в Алма-Аты. В октябре 1941 г. был призван в ряды Крас
ной Армии, где был начальником эвакогоспиталя на Белорусском фронте.
В 1947 г. начал работать заведующим хирургического отделения Караган
динской городской больницы, главным хирургом облздравотдела. С 1958 г.
и до последних дней своей жизни он возглавлял кафедру травмотологии,
ортопедии и военно-полевой хирургии Карагандинского государственного
медицинского института. Ему принадлежит свыше 120 печатных работ, в
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том числе две монографии. Х. Д. Макажанов – автор шести изобретений,
многих рационализаторских предложений в области хирургии. Избирался
депутатом областного и городского уровня, был членом общества хирургов
КазССР, членом Всесоюзного и республиканского общества травмотоло
гов-ортопедов, проблемной комиссии по хирургии, председателем област
ного общества травмотологов-ортопедов.
Военные и трудовые заслуги Х. Д. Макажанова отмечены орде
нами Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени,
медалями. Ему было присвоено звание заслуженного врача КазССР, был
награжден знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник высшей
школы», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КазССР.
Жители поселка Ленинский Павлодарской области увековечили память
о Х. Д. Макажанове, переименовав в 2005 г. улицу Коммунистическую в
улицу Макажанова.
Литература:
Макажанов Хафиз Джанабаевич // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 388.
***
Бектасова Т. Гордимся своим земляком: [к 90-летию участника Вели
кой Отечественной войны, заслуженного врача КазССР, доктора медицин
ских наук, профессора Х. Ж. Макажанова] // Звезда Прииртышья. – 2006. –
10 января. – С. 8.
ноябрь 			
				

Габдынасыр Сулейменулы Баяндин
115 лет со дня рождения (1900-1970)

Педагог, организатор аульной школы, участник Великой Отечествен
ной войны (1942-1944 гг.). Родился в урочище Кызылшырпы (вблизи г. Аксу)
Павлодарской области. Начальную грамоту получил у Абдрахмана-муллы,
обучавшего детей в своем медресе. В 1916-1926 гг. занимался скотовод
ством, землепашеством, работал на Калкаманском солепромысле. В 19261929 гг. работал в сельхозтовариществе, кооперативе «Игилик», «Жылы
аспан». В вечернее время обучал грамоте (ликбез) рабочих солепромысла
и жителей аулов района. В 1929 г. окончил учительские курсы. 1929-1932
гг. заведовал школой аула Курколь Кагановического района (ныне сель
ская зона г. Аксу). В 1932 г. открыл первую школу (аул Тоскудук), в селе
Грязновка (ныне аул Казалы) создал русско-казахскую начальную школу,
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впоследствии семилетнюю школу. Работал учителем, заведующим, дирек
тором и завучем. В 1940 г. окончил Павлодарское педагогическое училище.
С 1944-1946 гг. занимался воспитанием и обучением казахской молодежи
(будущих рабочих Казахского металлургического завода в г. Темиртау),
направленных на Чусовский металлургический завод (Урал). 1946-1963 гг.
– учитель в основанной им школе. После выхода на пенсию (1963-1968 гг.)
образовал пришкольный интернат для детей животноводов и рабочих, про
живающих на фермах и в небольших населенных пунктах.
Литература:
Баяндин Габдынасыр Сулейменулы // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 174.
7 декабря 		
			
			

Областной казахский музыкальнодраматический театр им. Ж. Аймаутова
25 лет (1990) со дня открытия

Основой для создания первого казахского театра драмы в Павлодаре
послужил драматический кружок, организованный в 1936 г. при рабочем
клубе им. Куйбышева на Затоне. Организаторами и руководителями стали
любители искусства Н. Макишев и К. Сеитов. Режиссером постановок был
выпускник Алматинской театральной студии К. Токаев. Первые участ
ники: К. Хамзин, М. Каленов, Н. Батталов, Б. Асылбекова, Н. Балаканов.
В 1937-1938 гг. в кружок пришли супруги Альмухан и Кайым Шакировы,
Камал и Халима Бековы, Ж. Такежанов, О. Жолдасов, М. Жумабекова, X.
Шалкаров, Е. Ищанов и др. В репертуар вошли спектакли «Кыз Жибек»,
«Козы Корпеш-Баян сулу», «Енлик-Кебек», концертные программы.
В 1938 г. по решению правительства республики на основе театраль
ного коллектива был открыт профессиональный театр драмы. Главным
режиссером и художественным руководителем был назначен заслужен
ный работник культуры КазССР К. Хамзин, вторым режиссером народный
артист КазССР Н. Атаханов. Первый театральный сезон открыли спекта
клем М. Ауэзова «Айман-Шолпан» (реж. К. Хамзин). В 1948 г. театр был
закрыт.
Спустя 42 года, Решением № 56 от 13 марта 1990 г. Павлодарского
облисполкома было принято открыть в г. Павлодаре с 1 апреля 1990 г.
областной казахский музыкально-драматический театр. Директором
и главным режиссером были назначены Б. Т. Тапалшинов и заслужен
ный деятель искусств РК, лауреат Государственной премии КазССР
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Е. К. Тапенов. Свой занавес новый театр открыл 7 декабря 1990 г. спекта
клем М. О. Ауэзова «Айман Шолпан». (реж. Е. Тапенов).
В 1991 г. театру было присвоено имя Ж. Аймаутова. Коллектив театра
является лауреатом Международного (Каир, Египет) и республикан
ского фестиваля театров. С творчеством артистов театра знакомы жители
Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Алматы, Астаны и др. городов.
В репертуаре театра спектакли М. Байсеркеулы: «Последние дни
Абылайхана», «Хан Кене», И. Кальмана «Сильва», И. Штрауса «Летучая
мышь». Г. Мусрепова «Ахан сере-Актокты», «Кыз Жибек», М. Ауэзова
«Каракоз» Д. Исабекова «Апке», М. Шаханова «Отырар дастаны», В. Шек
спира «Король Лир» и мн. др. На Международном конкурсе исполните
лей роли Короля Лира по спектаклю В. Шекспира «Король Лир» ведущий
актер театра, обладатель Премии акима г. Павлодара Б. Шанин завоевал
Гран-при (Киргизия, г. Бишкек, 2001 г.)
Участвуя в различных театральных фестивалях, «аймаутовцы» стано
вились победителями – в номинации «Лучшая женская роль» Заслуженные
артистки РК Ж. Чайкина (2004 г.), Ш. Байгабыл (2005 г.), актриса театра
Г. Омарова (2007 г.), в номинации «Успешный дебют» М. Медетов (2004 г.),
в номинации «Актерское мастерство» Заслуженный деятель культуры РК
Т. Атамбек (2004 г.), в номинации «Лучший режиссер» Заслуженный дея
тель РК Е. Тапенов (2005 г.).
В Республиканском песенном фестивале, посвященном 100-летию со
дня рождения К. Жандарбекова (2005 г.), 1-ое место заняла А. Таспаева.
На 16-м Республиканском фестивале, посвященном 80-летию со дня рож
дения Н. Жантурина (2008 г.), театр занял 1-е место. В Республиканском
смотре актеров-певцов драматических и музыкальных театров, посвящен
ном 110-летию И. Байзакова (2010 г.), обладательницей 1-го места стала
Г. Каирбекова.
Литература:
Областной казахский музыкально-драматичсский театр им. Ж. Айма
утова // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы. 2003. –
С. 443.
***
Горбунов С. Все начиналось с «Айман-Шолпан»: [Павлодарский
казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймауытова отмечает
20-летие] // Казахстанская правда. – 2010. – 24 декабря. – С. 13.
Шарипов Б. Новый сезон в казахском музыкальном театре: [об откры
тии нового сезона в казахском музыкально-драматическом театре имени Ж.
Аймаутова] // Новое время. – 2011. – 29 сетября. – С. 6.
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Касенова А. Дебют драматурга и актеров: [в казахском музыкальнодраматическом театре им. Ж. Аймаутова состоялась премьера спектакля
«Шарана» по пьесе молодого павлодарского драматурга К. Шарманова] //
Звезда Прииртышья. – 2012. – 20 марта. – С. 8.
Шарипов Б. Театральная жизнь: [интервью с директором Казахского
музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова] //Новое врем я. –
2013. – 24 января. – С. 7.
Шарипов Б. О театре, юбилеях и патриотизме: [завершил 23-й сезон
павлодарский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова] //
Новое время. – 2013. – 4 июля. – С. 6.
Шарипов Б. «Актерская судьба, тебе я знаю цену…»: [о премьере спек
такля «Болмаған оқиға» в музыкально-драматическом театре им. Ж. Айма
утова] // Новое время. – 2013. – 3 октября. – С. 7.
Шарипов Б. «Аймаутовка»: новые планы и надежды: [о Казахском
музыкально-драматическом театре им. Аймаутова в Павлодаре] // Новое
время. – 2014. – 16 января. – С. 4.
Миронец К. Яркие образы для яркой актрисы: (В Павлодарском
областном казахском музыкально-драматическом театре им. Ж. Аймаутова
прошел творческий вечер, посвященный юбилею актрисы Т. Атамбек) //
Звезда Прииртышья. – 2014. – 15 мая. – С. 13.
28 декабря 		
				

Айтжан Баделханулы Баделхан
85 лет (1930-2009) со дня рождения

Краевед, журналист, член Союза журналистов Казахстана, исследо
ватель творчества Майры Шамсутдиновой, лауреат премии Союза жур
налистов Казахстана им. Мухамеджана Сералина. Родился в Иртышском
районе, ауле № 14 Павлодарской области. В 1954 г. Окончил отделение
журналистики филологического факультета КазГУ. 1954-1990 гг. – рабо
тал в печати. Был первым заместителем редактора Павлодарской областной
газеты «Кызыл ту». С 1992 г. – научный сотрудник литературного музея
им. Бухар жырау. Большую часть своей жизни А. Б. Баделхан посвятил
тому, чтобы восстановить по крупицам биографии тех павлодарцев, кото
рые были творческими людьми, и о которых осталось совсем мало какихлибо письменных свидетельств. Очень долго в литературных источниках
указывались приблизительные годы жизни народной певицы и компози
тора Майры Шамсутдиновой. А. Баделхану пришлось провести настоящее
расследование, изучить большое количество разных бумаг и свидетельств,
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найти переводчиков с арабского, которые смогли перевести запись о рож
дении девочки по имени Майра из старых документов мечети. Потом с
трудом было найдено свидетельство о смерти, где была указана точная дата
гибели Майры.
А. Б. Баделхан награжден медалями «За доблестный и самоотвержен
ный труд в годы ВОВ», «За освоение целинных и залежных земель», обла
датель знака «Мәдениет қайраткері».
Его публицистические статьи, документальные очерки о деятелях
искусства Е. Беркимбаеве, М. Шамсутдиновой публиковались на страни
цах областных и республиканских газет и журналов. Автор книги «Түңғыш
бала бақша» (1983 г.), которая быпа переведена на русский язык («Первый
детсад», 1987 г.), «Түгел батыр» (2000 г). Составитель книг: «К. Сатпаев в
памяти земляков» (на казахском язык), «Акын Иса» (2000 г.), «Әнші Майра»
(2001 г.), «Естай» (2002 г.), «Бухар жырау» (2003 г.), «Қамар Қасымов»
(2004 г.).
Литература:
Бадельханов А. Еще раз о Майре или Об очередной путанице с годом
рождения певицы: [о М. Шамсутдиновой] // Звезда Прииртышья. – 1996. –
3 октября. – С. 3.
Баделхан А. Казахский Страдивари: [о заслуженном деятеле искусств,
мастере по изготовлению казахских народных инструментов Камаре Касы
мове] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 30 апреля. – С. 5.
***
Баделхан Айтжан Баделханулы // Павлодарское Прииртышье: Энци
клопедия. – Алматы, 2003. – С. 154.
Баделхан Айтжан Баделханулы // Кто есть кто в Павлодарской обла
сти. Книга 1. – Павлодар, 2006. – С. 73.
				
				

Майра Уаликызы Шамсутдинова
125 лет (1890-1927) со дня рождения

Народная певица, композитор-песенник. Родилась в г. Павлодар.
Начала исполнять песни с 13-летнего возраста. Широкий диапазон голоса
позволял ей исполнять классические, народные песни, сочинения совре
менников и собственные произведения. Демонстрировала свое искусство
на Кояндинской и Баянаульской ярмарках, выступая вместе с акыномпевцом Исой Байзаковым и Амре Кашаубаевым. В 1926 г. состоялась ее
147

встреча с известным музыкантом, этнографом, фольклористом А. В. Затае
вичем, который записал 13 песен в ее исполнении, в том числе ее собствен
ного сочинения. Майра – автор широко известных в народе песен: «Майра»
(также называется «Үбайра», «Райра» «Хара-раку-райра») – своеобразный
музыкальный «автопортрет», сочиненный в традициях искусства акынов,
«Ертіс», «Қызыл гүл», «Өкшесі етігімнің айнала жез». Художественная
сила и искренность чувства присущи одному из последних сочинений
Майры – песне «Сад» («Бақша»). Своим исполнительским и композитор
ским творчеством она внесла существенный вклад в дальнейшее развитие
певческих традиций Сарыарки. Ее творчество отличалось насыщенностью
композиционной структуры, ладо-мелодическим богатством, разнообраз
ной палитрой исполнительских средств. Майра – одна из женщин-казашек,
порвавших со старым укладом жизни и овладевших своим искусством на
профессиональном уровне. Она пела песни под гармонь. Ею внесены инто
национные, ритмичные, динамические изменения в большинство казах
ских народных песен. Певица с большим мастерством исполняла не только
казахские, но и татарские, русские песни. Песни Майры были использо
ваны композитором Е. Г. Брусиловским в опере «Кыз Жибек», А. А. Зильбе
ром в симфонии «Возрожденный Казахстан», Б. Байкадамовым в хоровой
капелле «Майра». О певице-композиторе А. Тажибаев написал пьесу-поэму
под названием «Майра». В настояшее время известно около 20-ти ее песен.
Проводятся конкурсы певцов имени Майры Уаликызы Шамсутдиновой.
Ее именем названа улица в Павлодаре и Дом-музей песенного творчества.
Дом-музей песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой был открыт
в 2001 г. Работа музея направлена на дальнейшее изучение и подбор новых
материалов, касающихся творческого наследия знаменитой певицы и про
паганду ее бессмертных песен. Наряду с этим в музее освещается деятель
ность последователей Майры Шамсутдиновой, занимающихся песенным
творчеством. Дом-музей песенного творчества им. Майры Шамсутдино
вой – это место встречи и проведение творческих вечеров композиторов,
певцов, поэтов и писателей.
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2015 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января – 95 лет (1920) со дня выхода первого номера газеты «Казахстанская правда»
1 января – 100 лет (1915-1981) со дня рождения народного певца, заслужен
ного артиста КазССР А. Мусабекова
января – 80 лет (1935-2011) со дня рождения народного писателя Казахста
на, поэта К. Мырзалиева
января – 125 лет (1890-1941) со дня рождения общественного и государ
ственного деятеля, журналиста М. Шокая
7 января – 110 лет (1905-1973) со дня рождения актера, режиссера, народ
ного артиста КазССР К. Жандарбекова
9 января – 165 лет (1850-1902) со дня рождения ученого-геолога, географа,
исследователя Казахстана и Средней Азии И. В. Мушкетова
10 января – 100 лет (1915-1983) со дня рождения писателя И. Есенберлина
22 января – 80 лет (1935-1987) со дня рождения актера, заслуженного арти
ста КазССР Р. Б. Толеубаева
25 января – 90 лет (1925-1987) со дня рождения ученого, доктора техни
ческих наук, заслуженного деятеля КазССР В. Г. Беньковского
ФЕВРАЛЬ
2 февраля – 75 лет (1940) со дня рождения писателя М. Магауина
5 февраля – 155 лет (1860-1936) со дня рождения ученого-зоолога, этно
графа, исследователя Казахстана и Средней Азии Г. Е. ГруммГржимайло
9 февраля – 90 лет (1925-1979) со дня рождения актера, народного артиста
КазССР В. Ф. Корниенко
10 февраля – 55 лет (1960) со дня открытия Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ)
12 февраля – 110 лет (1905-1974) со дня рождения актера, народного арти
ста КазССР Н. М. Атаханова
16 февраля – 120 лет (1895-1946) со дня рождения театрального художни
ка, кинорежиссера, народного художника КазССР М. З. Левина
МАРТ
2 марта – 90 лет (1925) со дня рождения доктора филологических наук,
члена НАН РК Ш. Ш. Сарыбаева
3 марта – 100 лет (1915-1977) со дня рождения ученого историка, заслужен
ного деятеля науки КазССР П. М. Пахмурного
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3 марта – 90 лет (1925) со дня рождения писателя Ж. Ташенова
9 марта – 70 лет (1945) со дня рождения актера, народного артиста КазССР
К. Н. Тастанбекова
марта – 80 лет (1935) со дня рождения писателя К. Искакова
марта – 110 лет (1905-1979) со дня рождения актера, режиссера, народного
артиста КазССР К. Байсеитова
20 марта – 100 лет (1915-1986) со дня рождения государственного и обще
ственного деятеля, кандидата экономических наук Ж. А. Ташенова
20 марта – 80 лет (1935-2013) со дня рождения поэта Т. Молдагалиева
21 марта – 90 лет (1925-2001) со дня рождения поэта К. Шангитбаева
22 марта – 105 лет (1910-1983) со дня рождения киноактера, кинорежиссера
Х. Даулетбекова
23 марта – 90 лет (1925-1983) со дня рождения ученого-металлурга, акаде
мика Е. А. Букетова
25 марта – 130 лет (1885-1956) со дня рождения композитора, заслуженного
деятеля искусств КазССР С. И. Шабельского
АПРЕЛЬ
1 апреля – 90 лет (1925-1998) со дня рождения композитора, домбриста
Н. Тлендиева
3 апреля – 100 лет (1915-1942) со дня рождения поэта А. Жумагалиева
5 апреля – 95 лет (1920) со дня открытия курорта «Боровое»
9 апреля – 80 лет (1935) со дня рождения писателя-сатирика Г. Кабышева
14 апреля – 80 лет (1935-1986) со дня рождения писателя Ж. Молдагалиева
15 апреля – 95 лет (1920) со дня рождения писателя С. Бакбергенова
22 апреля – 115 лет (1900-1973) со дня рождения писателя С. Муканова
25 апреля – 120 лет (1895-1937) со дня рождения государственного и обще
ственного деятеля Н. Нурмакова
29 апреля – 90 лет (1925) со дня рождения писателя С. Саргаскаева
МАЙ
2 мая – 110 лет (1905-1960) со дня рождения народного артиста КазССР,
хормейстера Б. А. Орлова
9 мая – 110 лет (1905-1960) со дня рождения историка, драматурга, литера
туроведа М. Б. Акынжанова
10 мая – 85 лет (1930-1983) со дня рождения художника, заслуженного дея
теля искусств КазССР Е. М. Сидоркина
10 мая – 70 лет (1945-1998) со дня рождения композитора С. Байтерекова
11 мая – 85 лет (1930-1993) со дня рождения писателя А. Алимжанова
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16 мая – 80 лет (1935) со дня рождения поэта О. Аскарова
23 мая – 180 лет (1835-1887) со дня рождения народного акына и компози
тора Биржана Кожагулова
май – 90 лет (1925) со дня выхода в свет журнала «Казакстан әйелдері»
ИЮНЬ
1 июня – 65 лет (1950) со дня рождения певца, народного артиста Казахста
на К. А. Байбосынова
9 июня – 80 лет (1935) уйгурского поэта Р. Рузыева
10 июня – 105 лет (1910) со дня рождения писателя Ф. А. Моргуна
16 июня – 95 лет (1920) со дня рождения писателя, заслуженного учителя
РК К. Оразалина
17 июня – 75 лет (1940) со дня рождения литературоведа, доктора фило
логических наук, профессора, академика НАН РК Р. Нургалиева
18 июня – 115 лет (1900-1984) со дня рождения художника-графика, заслу
женного деятеля искусств КазССР В. И. Антощенко-Оленева
18 июня – 100 лет (1915) со дня рождения писателя А. Н. Сергеева
20 июня – 100 лет (1915-1996) со дня рождения уйгурского актера, народно
го артиста КазССР М. К. Бакиева
27 июня – 55 лет (1960) со дня открытия первого съезда библиотечных
работников Казахстана
29 июня – 25 лет (1990) со дня официального открытия Международного
фестиваля «Азия дауысы»
30 июня – 80 лет (1935) со дня рождения ученого-химика, доктора техни
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки КазССР К.
А. Жубанова
ИЮЛЬ
1 июля – 110 лет (1905-1967) со дня рождения писателя, педагога, заслу
женного учителя Казахстана Б. Турсынбаева
7 июля – 135 лет (1880-1942) со дня рождения писателя, общественного де
ятеля С. Шарипова
июля – 100 лет (1915-1975) со дня рождения актера, заслуженного артиста
Казахстана М. Сыздыкова
25 июля – 90 лет (1925-1993) со дня рождения народного художника Казах
стана, заслуженного деятеля искусств КазССР М. С. Кенбаева
АВГУСТ
10 августа – 170 лет (1845-1904) со дня рождения поэта, просветителя
А. Кунанбаева
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15 августа – 85 лет (1930-1992) со дня рождения композитора Ш. Калдаякова
16 августа – 95 лет (1920-1976) со дня рождения Героя Советского Союза,
заслуженного военного летчика СССР, генерала-лейтенанта ави
ации Л. И. Беда
18 августа – 90 лет (1925) со дня рождения экономиста, члена-корреспон
дента АН РК Я. Аубакирова
26 августа – 80 лет (1935-1996) со дня рождения архитектора, заслуженного
архитектора КазССР Ю. Г. Ратушного
27 августа – 90 лет (1925) со дня рождения скульптора, народного худож
ника КазССР Х. Е. Наурызбаева
30 августа – 80 лет (1935) со дня рождения писателя С. Еркебаева
Август – 90 лет (1925) со дня выхода первого номера журнала «Казакстан
мектебі»
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 60 лет (1955) со дня организации Государственного ансамбля песни и танца КазССР
5 сентября – 95 лет (1920-1988) со дня рождения поэта Ж. Моддагалиева
9 сентября – 75 лет (1940) со дня открытия Алматинского педагогического института иностранных языков
10 сентября – 110 лет (1905-1986) со дня рождения тюрколога, доктора фи
лологических наук, профессора А. Коныратбаева
14 сентября – 80 лет (1935) со дня рождения экономиста, доктора экономи
ческих наук О. Баймуратова
15 сентября – 80 лет (1935) со дня рождения металлурга, доктора техниче
ских наук С. Н. Кожахметова
19 сентября – 110 лет (1905-1988) со дня рождения поэта А. Токмагамбетова
Сентябрь – 80 лет (1935-1978) со дня рождения писателя Т. Жанузакова
ОКТЯБРЬ
1 октября – 70 лет (1945) со дня образования г. Темиртау Карагандинской
области
5 октября – 85 лет (1930) со дня открытия Казахского государственного
сельскохозяйственного института (ныне Аграрного универси
тета)
12 октября – 100 лет (1915-1994) со дня рождения режиссера, педагога, на
родного артиста КазССР А. Токпанова
15 октября – 110 лет (1905-1995) со дня рождения поэта, народного писате
ля Казахстана А. Сарсенбаева
153

НОЯБРЬ
3 ноября – 95 лет (1920) со дня организации издательства «Казахстан»
13 ноября – 110 лет (1905-1981) со дня рождения композитора
Е. Г. Брусиловского
13 ноября – 75 лет (1940) со дня рождения певца, композитора, народного
артиста Казахстана Е. Хасангалиева
15 ноября – 100 лет (1915-1973) со дня рождения Героя Советского Союза,
писателя М. Габдуллина
18 ноября – 70 лет (1945) со дня рождения певицы, народной артистки
КазССР X. Калиламбековой
19 ноября – 85 лет (1930-1998) со дня рождения писателя, журналиста
С. Байжанова
21 ноября – 130 лет (1885-1935) со дня рождения поэта, писателя, драматур
га, публициста, просветителя-педагога, видного деятеля движе
ния Алаш М. Дулатова
24 ноября – 120 лет (1895-1983) со дня рождения писателя С. Бегалина
25 ноября – 90 лет (1925-1976) со дня рождения композитора
А. И. Есбаева
28 ноября – 80 лет (1935-1983) со дня рождения поэта Ж. Нажимиденова
ноябрь – 180 лет (1835-1865) со дня рождения ученого, просветителя, этно
графа, фольклориста Ч. Валиханова
ДЕКАБРЬ
7 декабря – 165 лет (1850-1935) со дня рождения художника Н. Г. Хлудова
12 декабря – 100 лет (1915-2000) со дня рождения филолога, доктора фило
логических наук Т. Р. Кордабаева
15 декабря – 110 лет (1905-1978) со дня рождения писателя У. Турманжанова
15 декабря – 90 лет (1925) со дня рождения ученого, доктора философских
наук Д. Кишибекова
24 декабря – 105 лет (1910-1982) со дня рождения писателя Б. Момышулы
24 декабря – 85 лет (1930) со дня рождения литературного критика, доку
менталиста П. Косенко
27 декабря – 105 лет (1910-1995) со дня рождения писателя, ученого, лите
ратуроведа М. Каратаева
31 декабря – 80 лет (1935-1985) со дня рождения актера, заслуженного ар
тиста КазССР М. Мураталиева
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
– 1445 лет (570-632) со дня рождения религиозного проповедника, основа
теля ислама Мухаммеда
– 1145 лет (870-950) со дня рождения ученого и мыслителя Аль-Фараби
– 595 лет (ок. 1420 г.) со дня рождения Казтуган жырау
– 510 лет (1505) эпосу «Кыз Жибек»
– 375 лет (1640) со дня основания г. Атырау
– 310 лет (1705) со дня рождения акына Таттикара
– 295 лет (1720) со дня основания г. Усть-Каменогорска
– 200 лет (1815-1862) со дня рождения народного композитора, домбриста
Таттимбета Казангапулы
– 195 лет (1820-1887) со дня рождения кюйши, композитора Даулеткерея
Шигаева
– 170 лет (1845-1916) со дня рождения первого профессионального худож
ника М. Уалиханова
– 155 лет (1860-1945) со дня рождения акына, жырау Н. Байганина
– 155 лет (1860-1930) со дня рождения народного композитора, импровиза
тора И. Сандыбаева
– 150 лет (1865-1952) со дня рождения народного акына, композитора
Ш. Кошкарбаева
- 145 лет (1870-1925) со дня рождения государственного деятеля Т. Утепова
– 145 лет (1870-1919) со дня рождения государственного деятеля А. Майкотова
– 145 лет (1870) со дня выхода первого номера газеты «Түркістан уалаяты» (1870-1882)
– 145 лет (1870-1928) со дня рождения акына А. Болтирик
– 145 лет (1870-1917) со дня рождения композитора К. Басыгараулы
– 135 лет (1880-1921) со дня рождения народного композитора Мади Бапиулы
– 130 лет (1885-1938) со дня рождения революционера, героя гражданской
войны М. Масанчи
– 125 лет (1890-1954) со дня рождения народного акына Нартая Бекежанова
– 120 лет (1895) со дня рождения поэта, певца М. Султанбекова
– 120 лет (1895-1933) со дня рождения писателя, драматурга Ж. Тлепбергенова
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120 лет (1895-1954) со дня рождения акына С. Керимбекова
120 лет (1895-1973) со дня рождения поэта К. Баймагамбетова
115 лет (1900-1938) со дня рождения писателя М. Даулетбаева
115 лет (1900-1933) со дня рождения общественного и государственного
деятеля, писателя, критика С. Садуакасова
110 лет (1905-1987) со дня рождения акына К. Жусипова
110 лет (1905-1972) со дня рождения акына, певца, композитора, кюйши,
фольклориста М. Жусипова
110 лет (1905) со дня основания партии Алаш
110 лет (1905-1987) со дня рождения акына К. Жусипова
110 лет (1905-1938) со дня рождения писателя, драматурга С. А. Камалова
110 лет (1905-1961) со дня рождения поэта, сатирика, драматурга
Д. Еркинбекова
110 лет (1905-1976) со дня рождения государственного деятеля Казах
стана И. Шарипова
110 лет (1905) со дня основания профсоюзного движения в Казахстане
105 лет (1910-1943) со дня рождения певца, композитора Р. Елебаева
100 лет (1915) со дня рождения военного деятеля, генерала-майора
Н. Б. Байкенова
95 лет (1920-1943) со дня рождения Героя Советского Союза С. Баймагамбетова
85 лет (1930) со дня основания Наурзумского государственного заповедника
80 лет (1935-1998) со дня рождения акына С. Майлыкожа
70 лет (1945) со дня основания Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова
65 лет (1950) со дня организации Карагандинского медицинского
института
60 лет (1955) со дня образования г. Кентау
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УКАЗАТЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ЗАРУБЕЖНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ, ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ
И ЛИТЕРАТУРЫ НА 2015 ГОД
2 января – 95 лет (1920-1992) со дня рождения писателя А. Азимова
8 января – 105 лет (1910-1998) со дня рождения балерины, балетного педа
гога, народной артистки СССР Г. С. Улановой
15 января – 220 лет (1795-1829) со дня рождения писателя А. С. Грибоедова
15 января – 90 лет (1925-2002) со дня рождения писателя Е. И. Носова
15 января – 165 лет (1850-1891) со дня рождения математика С. В. Ковалевской
19 января – 150 лет (1865-1911) со дня рождения художника В. А. Серова
19 января – 115 лет (1900-1973) со дня рождения писателя М. В. Исаковского
29 января – 155 лет (1860-1904) со дня рождения писателя А. П. Чехова
10 февраля – 125 лет (1890-1960) со дня рождения поэта Б. Л. Пастернака
22 февраля – 205 лет (1810-1849) со дня рождения польского композитора
Ф. Шопена
24 февраля – 160 лет (1855-1888) со дня рождения писателя В. М. Гаршина
29 февраля – 95 лет (1920-1983) со дня рождения писателя Ф. А. Абрамова
2 марта – 215 лет (1800-1844) со дня рождения поэта Е. А. Баратынского
6 марта – 200 лет (1815-1869) со дня рождения писателя П. П. Ершова
13 марта – 75 лет (1940) со дня рождения писателя В. Ж. Личутина
14 марта – 85 лет (1930) со дня рождения писателя В. М. Пескова
27 марта – 170 лет (1845-1923) со дня рождения немецкого физика В. Рентгена
2 апреля – 175 лет (1840-1902) со дня рождения французского писателя Э. Золя
3 апреля – 95 лет (1920-1994) со дня рождения писателя Ю. М. Нагибина
4 апреля – 105 лет (1910-1967) со дня рождения писателя Ю. П. Германа
14 апреля – 270 лет (1745-1792) со дня рождения драматурга Д. И. Фонвизина
23 апреля – 180 лет (1835-1863) со дня рождения писателя Н. Г. Помяловского
5 мая – 100 лет (1915-1994) со дня рождения поэта Е. А. Долматовского
7 мая – 175 лет (1840-1893) со дня рождения композитора П. И. Чайковского
15 мая – 115 лет (1900-1967) со дня рождения режиссера, актера
Н. Н. Охлопкова
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15 мая – 170 лет (1845-1916) со дня рождения русского ученого-эмбриолога,
иммунолога И. И. Мечникова
16 мая – 105 лет (1910-1975) со дня рождения поэтессы О. Ф. Берггольц
24 мая – 110 лет (1905-1984) со дня рождения писателя М. А. Шолохова
24 мая – 185 лет (1830-1897) со дня рождения художника А. К. Саврасова
24 мая – 75 лет (1940-1996) со дня рождения поэта И. А. Бродского
6 июня – 140 лет (1875-1955) со дня рождения немецкого писателя Т. Манна
14 июня – 185 лет (1830-1884) со дня рождения поэта, журналиста
Н. С. Курочкина
14 июня – 180 лет (1835-1881) со дня рождения пианиста, дирижера
Н. Г. Рубинштейна
21 июня – 105 лет (1910-1971) со дня рождения поэта А. Т. Твардовского
29 июня – 115 лет (1900-1944) со дня рождения французского писателя
А. де Сент-Экзюпери
18 июля – 90 лет (1925-2001) со дня рождения писателя А. А. Ананьева
20 июля – 100 лет (1915-1993) со дня рождения художника О. Г. Верейского
5 августа – 165 лет (1850-1893) со дня рождения французского писателя
Ги де Мопассана
10 августа – 120 лет (1895-1958) со дня рождения писателя М. М. Зощенко
14 августа – 150 лет (1865-1941) со дня рождения писателя Д. С. Мережковского
20 августа – 160 лет (1855-1909) со дня рождения поэта И. Ф. Анненского
23 августа – 135 лет (1880-1932) со дня рождения писателя А. С. Грина
28 августа – 90 лет (1925-1981) со дня рождения писателя Ю. В. Трифонова
30 августа – 155 лет (1860-1900) со дня рождения художника И. И. Левитана
7 сентября – 145 лет (1870-1938) со дня рождения писателя А. И. Куприна
9 сентября – 95 лет (1920-1993) со дня рождения драматурга А. Д. Салынского
26 сентября – 130 лет (1885-1964) со дня рождения художника С. В. Герасимова
30 сентября – 140 лет (1875-1958) со дня рождения писателя С. Н. Сергеева-Ценского
3 октября – 120 лет (1895-1925) со дня рождения поэта С. А. Есенина
13 октября – 135 лет (1880-1932) со дня рождения поэта и писателя
А. М. Черного
14 октября – 175 лет (1840-1868) со дня рождения литературного критика,
публициста Д. И. Писарева
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22 октября – 145 лет (1870-1953) со дня рождения писателя И. А. Бунина
24 октября – 70 лет (1945) со дня создания ООН
26 октября – 135 лет (1880-1934) со дня рождения писателя А. Белого
9 ноября – 130 лет (1885-1922) со дня рождения писателя В. В. Хлебникова
16 ноября – 115 лет (1900-1962) со дня рождения драматурга Н. Ф. Погодина
23 ноября – 140 лет (1875-1933) со дня рождения литератора, государствен
ного деятеля А. В. Луначарского
27 ноября – 175 лет (1840-1893) со дня рождения поэта А. Н. Апухтина
27 ноября – 205 лет (1810-1881) со дня рождения русского хирурга
Н. И. Пирогова
28 ноября – 135 лет (1880-1921) со дня рождения поэта А. А. Блока
28 ноября – 100 лет (1915-1979) со дня рождения писателя, поэта, обще
ственного деятеля К. М. Симонова
29 ноября – 110 лет (1905-1995) со дня рождения писателя Г. Н. Троепольского
30 ноября – 180 лет (1835-1910) со дня рождения американского писателя
М. Твена
2 декабря – 115 лет (1900-1971) со дня рождения поэта А. А. Прокофьева
4 декабря – 190 лет (1825-1893) со дня рождения поэта А. Н. Плещеева
5 декабря – 195 лет (1820-1892) со дня рождения поэта А. А. Фета
16 декабря – 100 лет (1915-1997) со дня рождения композитора Г. В. Свиридова
17 декабря – 90 лет (1925-2012) со дня рождения поэта К. Я. Ваншенкина
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