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АЛҒЫ СӨЗ
С. Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана
қызметінде жыл сайын қазақ және орыс тілдерінде шығарылатын «Павлодар облысында аталып өтілетін және еске алынатын күндер» көрсеткіші
биылғы жылы өз форматын өзгертуде. Ертіс өңірінде болған маңызды
тарихи оқиғалардың негізгі шежіресін жасап, жұртшылықты республика,
облыс тарихындағы атақты ерекше үлес қосқан көрнекті тұлғалармен
таныстырып, қазіргі заманға сай басылым тек қана аталып өтілетін және
еске алынатын күндердің тізімін ұсынады. Себебі мерейтойлар иелері,
мерейтойлық даталар туралы толық мәтіндерді интернет кеңістігінде көп
сайттардан, порталдардан таба аласыздар.
Сондай-ақ, С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың сайттарын ұсынамыз: «Ертістің Павлодар өңірінің әдеби картасы» (http://map.
pavlodarlibrary.kz), «Ертістің Павлодар өңірінің қазіргі кезеңдегі авторлары»
QR-кітапхана (http://qr.pavlodarlibrary.kz), «Есімдер шоқжұлдызы: Павлодар облысының мәдениеті мен өнері (http://esim.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар – Қазақстанның индустриалды жүрегі» (http://tehno.pavlodarlibrary.kz),
«Шекарадағы кездесу» (http://dialog.pavlodarlibrary.kz).
Сонымен қатар, керекті ақпаратты іздестіруде облыстық кітапхана
қоры – баспа және электронды ресурстарды, цифрлық кітапхананы пай
далануға болады. Тарихи оқиғалар мен жеке тұлғалар туралы мәліметтерді
анықтап, іздеcтіруде «Қазақстан» Ұлттық энциклопедиясы», «Қазақ өнері»
энциклопедиясы», «Қазақстан жазушылары: анықтамалық», «Қазақстан
жазушылары: ХХ ғасыр». Анықтамалық», «Ертістің Павлодар өңірі.
Энциклопедия», облыстық мерзімді басылымдар: «Сарыарқа самалы»,
«Ертіс дидары» және т.б. басылымдар пайдаланылды. Сонымен қатар,
облыстық кітапхана шығарған «Павлодар өңірінің ақын-жыраулары»,
«Жеңісіміздің жұлдыздары. 1941-1945» және т.б. библиографиялық құрал
дарды пайдалануға ұсынамыз.
Кейбір атаулы күндерді нақтылауға және қосымша ақпараттарды
ұсынғандары үшін Павлодар облысының архив ісінің ардагерлері В.Д. Болтина мен Л.В. Шевелеваға алғысымызды білдіреміз.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2019 жылғы мемлекеттік
және мерейтойлық даталардың, ТМД-ның және шет елдердің мерейтойлық
даталар мен оқиғаларын, Қазақстан Республикасының ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік және өзге де мерекелі күндердің және халықаралық мей
рамдар мен дүниежүзілік күндердің хронологиялық көрсеткіші берілген.
Күнтізбе есімдердің алфавиттік көрсеткіші мен географиялық көрсет
кішпен қамтылған.

4

Күнтізбек мәдениет, ағарту, ғылыми, тарихи қызмет саласындағы
мамандарға, мұғалімдерге, студенттерге, ғылыми, бұқаралық-ақпарат
қызметкерлеріне және өлкетану әдебиеттермен танысқысы келетін барша
оқырман қауымға арналған. «Күнтізбенің…» PDF-нұсқасы кітапхана сайтында: http:// www.pavlodarlibrary.kz қол жетімді.
Даталар мен қажетті мәліметтерді анықтау үшін С. Торайғыров
атындағы облыстық кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты қолданылды. Аталмыш көрнекі құралда көсетілген әдебиеттерден
басқа, көрсеткіш басылып шыққаннан кейін пайда болған материалдарды
қолдануға кеңес береміз.
Құрастырушылар көрсеткіш туралы пікірлеріңіз бен тілектеріңізді
мына мекен-жайға жіберулеріңізді сұрайды:
Павлодар қаласы, 140000
Академик Сәтбаев көшесі, 104
С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхана
Ақпараттық-библиографиялық
қамтамасыз ету бөлімі
e-mail: ounbibo@mail.ru,
Тел.: 32-58-15, 32-34-77, 32-40-18
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2019 ЖЫЛЫ АТАЛЫП
ӨТIЛЕТIН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРДIҢ
ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКIШI
ҚАҢТАР
1-

«Голос степи» газетінің бірінші саны шыққанына 100 жыл (1919)
(1919 ж. 11 қыркүйекке дейін шығарылды)

1-

Педагог, КСРО және ҚазКСР халық ағарту ісінің үздігі, Ұлы Отан
соғысының ардагері, Павлодар қ. Құрметті азаматы Р.Ж. Аликовтың
туғанына 100 жыл (1919-2013)

«Советская деревня» газетінің бірінші саны шыққанына 90 жыл
(1929) (1930 ж. 10 ақпанға дейін шығарылды)
3 - Екібастұз үшінші көмір разрезінің алғашқы кезегі алынғанына
(жылына 1,5 млн. тонн көмір қуаттылығымен) 55 жыл (1964)
4 - Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі Т.Ғ. Коңы
ровтың туғанына 80 жыл (1939)
4 - Опера әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі
Б.Қ. Қожабаевтың туғанына 70 жыл (1949)
4 - Павлодар қ. Қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйінің
(қазіргі «Павлодар облысының қарттар мен мүгедектерге арналған
жалпы үлгідегі арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы»
КММ) пайдалануға берілгеніне 45 жыл (1974)
5 - ҚазССР әділет Халық комиссариатының жанынан ҚазКСР Жоғарғы
Кеңесі Президиумының Павлодар облысы бойынша ұйымдас
тыру комитеті басқармасының (қазіргі Павлодар облыстық Әділет
департаменті) құрылғанына 80 жыл (1939)
9 - Журналист, ҚР Журналистер Одағының мүшесi, Ақтоғай ауданы
ның Құрметті азаматы, тәржімеші Б.Р. Рамазановтың туғанына
70 жыл (1949)
10 - Ұлы Отан соғысының қатысушысы, үш дәрежелі Даңқ орденінің
толық кавалері П.П. Больботтың туғанына 95 жыл (1924-2013)
11 - Айтыскер акын, шежіреші, жыршы Қ. Нығмановтың туғанына
85 жыл (1924-1980)
11 - Суретшi, кескіндемеші, Қазақстан суретшілер Одағының мүшесі,
Президент сыйлығының лауреаты Ғ.Н. Қаржасовтың туғанына
65 жыл (1954-2016)
1-
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12 - Ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы, профессор,
ҚазКСР еңбек сіңірген экономисі М.Г. Исаеваның туғанына 90 жыл
(1929)
15 - Кенші, Социалистiк Еңбек Ерi С.Т. Темiрбаевтың туғанына 110 жыл
(1909-2004)
16 - Орыс ғалымы, Павлодар өңірін зерттеушiсі П.Л. Драверттiң туға
нына 140 жыл (1879-1945)
19 - Ақын, КСРО Жазушылар одағының мүшесі Р. Пфлюгтiң туғанына
100 жыл (1919-2016)
22 - Өлкетанушы, ҚазКСР еңбек сіңірген ұстазы, ҚазКСР білім беру ісінің
үздігі, соғыс және еңбек ардагері В.И. Щербинконың туғанына
95 жыл (1924)
22 - Диктор, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Л.Қ. Сейітовтың туғанына
80 жыл (1939)
23 - Олимпиада чемпионы, ҚР еңбек сіңірген спорт шебері, Павлодар қ.
Құрметті азаматы, Л.В. Прокашеваның туғанына 50 жыл (1969)
24 - Ғалым-геолог, геология ғылымдарының докторы Р.А. Борукаевтың
туғанына 120 жыл (1899-1967)
27 - Ақын, П. Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі П.Н. Гу
севтiң туғанына 90 жыл (1929)
29 - Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның
құрметті журналисі Б.Ш. Әбдiқадыровтың туғанына 95 жыл (1924)
Екібастұз өзенінің жанында осындай атаумен елді-мекеннінің пайда
болғанына және Көмір қазу басталғанына 120 жыл (1899)
Вокзал және қонақ үйі бар Павлодар жолаушылар өзен портының
пайдалануға берілгеніне 50 жыл (1969)
Павлодар қ. «Курьер» атты алғашқы ақпараттық-жарнамалық газе
тінің бірінші саны шыққанына 30 жыл (1989) (2002 ж. дейін шығары
лады)
Баянауыл ауданының Жаңажол ауылында М.Ж. Көпеевтің мемо
риалдық мұражайы ашылғанына 25 жыл (1994)
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АҚПАН
2-

Немiс ғалымы, Павлодар облысының зерттеушісі А.Э. Бремнiң туға
нына 190 жыл (1829-1884)

5-

Полиция генерал-майоры, ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген
қызметкері Қ.Ғ. Дүйсенбиннің туғанына 80 жыл (1939)

9-

Баянауылда Қ.И. Сәтбаевтың ескерткіші ашылғанына 15 жыл (1999)

13 - Этнограф, Ертістің Павлодар өңірін зерттеушісі Ф.А. Щербинаның
туғанына 170 жыл (1849-1936)
13 - Кино шеберi, сценарист, КСРО кинематографистер Одағының мү
шесi Қ.С. Сирановтың туғанына 105 жыл (1914-1976)
15 - Ғалым-металлург, техника ғылымдарының докторы А.Л. Цефтың
туғанына 115 жыл (1904-1971)
15 - Актер, театр және кино режиссері, ҚазКСР халық әртісі Ш. Айма
новтың туғанына 105 жыл (1914-1970)
15 - «Кеңес Туы» (қазіргі облыстық «Сарыарқа самалы» газеті) газетінің
алғашқы санының және Павлодар Ертіс өңірінде бірінші қазақ тілінде
газетінің шығуына 90 жыл (1929)
15 - Ғалым-физик, физика-математика ғылымдарының докторы, ИнЕУ
профессоры Қ. Қайдаровтың туғанына 80 жыл (1939-2011)
20 - Екібастұз «Восточный» разрезінде 300 млн. көмір тиелгеніне 15 жыл
(2004)
21 - Суретші-график, кескіндемеші, Қазақстан Суретшілер Одағының
мүшесі В.М. Приходьконың туғанына 70 жыл (1949)
22 - Журналист, ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының Павлодар филиа
лының төрағасы А.Б. Қанидiң туғанына 65 жыл (1954)
23 - Ғалым-конструктор, техника ғылымдарының докторы М. Жасымов
тың туғанына 80 жыл (1939)
25 - Өлкетанушы, тарих ғылымдарының кандидаты, Павлодар қаласы
ның құрметті азаматы, Павлодар облысының тарихына арналған
көптеген жарияланымдардың авторы М.С. Терениктiң туғанына
90 жыл (1929)
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Баянауылда алғашқы кәсіптік лицейдің (қазіргі Баянауыл агротех
никалық колледжі) ашылғанына 20 жыл (1999)
НАУРЫЗ
6-

Павлодар қ. балалар техникалық станциясы (қазіргі Балалар тех
никалық мектебі) ашылғанына 65 жыл (1954)

6-

Павлодар қалалық атқару комитетінің шешімімен Павлодар қ. алғаш
қы Елтаңбасы бекітілгеніне 50 жыл (1969)

6-

Павлодар қ. Береговая көшесі Ш. Айманов атындағы көшеге өзгер
тілгеніне 35 жыл (1984)

8-

Фотожурналист, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, Канада
Ұлттық фотоөнер ассоциациясының мүшесі В.Н. Бугаевтың туға
нына 65 жыл (1954)

9-

Павлодар қ. Тургенев көшесі Қайырбаев, Красноармейцев көшесі
Кривенко, Свердлов көшесі Ломов болып өзгертілгеніне 25 жыл
(1994)

10 - Павлодар қ. Школьная көшесі Қамзин, Вокзальная көшесі Катаев
көшелері болып өзгертілгеніне 50 жыл (1964)
13 - Сәулетші, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген сәулетшісі Г.В. Гальчен
коның туғанына 90 жыл (1929)
14 - Ғалым-селекционер, биология ғылымдарының докторы, профессор,
Павлодар ауданының құрметті азаматы Е.Ш. Шахановтың туғанына
75 жыл (1944)
24 - Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Павлодар облыстық, Қашыр
ауданы бөлімшелерінің төрағасы (1992-1996), ҚР Журналистер
Одағының мүшесі, «Құрмет Белгісі» орденінің иегері, шежіреші
С.Қ. Шектібаевтің туғанына 85 жыл (1934-2004)
Павлодар облысына Солтүстік Кавказдан арнайы қоныс аудару
шылардың келгеніне 75 жыл (1944)
Павлодар қ. облыстық стоматологиялық емхананың (қазіргі ШЖҚ
«Павлодар облыстық стоматологиялық емханасы» КМК) ашыл
ғанына 35 жыл (1984)
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СӘУІР
3-10 Павлодар қ. БЛКЖО алғашқы округтік конференциясы өткеніне
90 жыл (1929)
7-

Павлодар қ. механизатор-әйелдердің бірінші облыстық слеті өткізіл
геніне 50 жыл (1969)

8-

Павлодар облысы Павлодар қалалық сотының құрылғанына
20 жыл (1999)

9-

Павлодар қ. алғашқы «Шапағат» әлеуметтік дүкені ашылғанына
10 жыл (2009)

10 - Ғалым-математик, физика-математика ғылымдарының
С. Елубаевтың туғанына 95 жыл (1924-1993)

докторы

12 - Ғалым-геолог, академик, Қазақ КСРО-ның Ғылым Академиясының
тұңғыш президенті, геология ғылымдарының докторы, қоғам
қайраткері, профессор Қ.И. Сәтбаевтың туғанына 120 жыл (18991964)
13 - Қалқаман кентінің құрылғанына 50 жыл (1964)
14 - Механизатор, Социалистік Еңбек Ері В.В. Титирконың туғанына
105 жыл (1914-1995)
17 - Павлодар қ. өрт-техникалық орталықтың (қазіргі «Өрт-техникалық
орталық» мұражайы) ашылғанына 25 жыл (1994)
20 - Ғалым-топырақ зерттеуші, ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты Г.Г. Берестовскийдiң туғанына 110 жыл (1909-1988)
21 - Ғалым-тау кен инженері, экономика ғылымдарының кандидаты,
профессор, КСРО және Қазақстан Журналистер одағының мүшесі,
өлкетанушы, Екібастұз қ. Құрметті азаматы С. Жақсыбаевтың туға
нына 85 жыл (1934-2018)
22 - Павлодар жерiнде тыңның игере басталғанына 65 жыл (1954)
22 - Павлодарлық жауынгерлерге арналған Даңқ ескерткішінің алдында № 1-ші пост құрылғанына 40 жыл (1979)
25 - Суретшi, Суретшілер одағының мүшесі, көркемөнер Академиясының
академигі А.И. Бибиннiң туғанына 80 жыл (1939-2009)
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27 - Павлодар облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының
құрылғанына 15 жыл (2004)
29 - Ғалым-химик, химия ғылымдарының докторы М.Р. Танашеваның
туғанына 80 жыл (1939)
30 - Актер, режиссер, Қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі, А.П. Чехов атынд.
Павлодар обл. драма театрдың директоры (1959-1970) В.И. Ермаковтың туғанына 95 жыл (1924-1988)
Павлодар қ. № 1 қалалық емхананың ашылғанына 45 жыл (1974)
Алматы қ. Қазақстан Суретшілер одағының көрме залында Павло
дарлық суретшілер туындыларының көрмесі ашылғанына 40 жыл
(1979)
МАМЫР
1-

Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі В.В. Швай
коның туғанына 80 жыл (1939-2009)

4-

Жазушы, драматург, фармацевт, медицина ғылымдарының докторы,
фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты, доцент, С.Х. Сұбхан
бердиннiң туғанына 105 жыл (1914-1986)

4-

Кеңес Одағының батыры И.В. Кутурганың туғанына 95 жыл (19241987)

4-

Павлодар қ. Павлодар қалалық жұмыскерлер шаруашылық және
қызыл әскери депутаттар Кеңесіне алғашқы сайлау өткеніне 95 жыл
(1924)

8-

Павлодар облысының құрамында Галкин және Михайлов аудандары (қазіргі Шарбақты және Железин аудандардың құрамында)
құрылғанына 75 жыл (1944)

9-

Павлодар облысының Бесқарағай ауданы Семей облысының
құрамына берілгеніне 60 жыл (1959)

9-

Павлодар қ. Кеңес Одағының Батыры Қанаш Қамзинге ескерткіш
орнатылғанына 40 жыл (1979)

10 - Ұлы Отан соғысының ардагері, Мәскеу қ. Қызыл Алаңда ардагерлер шеруіне қатысушы (1995) С.М. Баймұхамбетовтың туғанына
95 жыл (1924-2014)
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11 - Ғалым-археолог, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, филология
ғылымдарының докторы Ә.Х. Марғұланның туғанына 115 жыл
(1904-1985)
11 - Теміржолшы, ҚР транспорт саласына еңбегі сіңген қайраткері, Павлодар қ. Құрметті азаматы Ә.С. Сарқыншақовтың туғанына 85 жыл
(1934)
12 - Ұлы Отан соғысының ардагері, III-ші дәрежелі Даңқ орденінің толық
кавалері Г.У. Ткачевтың туғанына 105 жыл (1914-1985)
14 - Суретшi, академик, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі,
Қазақстан Суретшілер қауымдастығының мүшесі А. Егiмбаевтың
туғанына 65 жыл (1954)
16 - Павлодар қ. № 12 орта мектебіне Қалижан Бекхожин есімі беріл
геніне 20 жыл (1994)
19 - Ақын, П. Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі Л.Г. Гав
рикованың туғанына 70 жыл (1949)
22 - Павлодар қ. бірінші облыстық қайырымдылық телемарафоны өт
кеніне 15 жыл (1999)
23 - Ғалым, археолог, тарих ғылымдарының докторы К.А. Ақышевтың
туғанына 95 жыл (1924-2003)
24 - Ақын, сатирик, публицист, қоғам қайраткері С. Дөнентаевтың туға
нына 125 жыл (1894-1933)
25 - Механизатор, Социалистік Еңбек Ері П.В. Музыканың туғанына
100 жыл (1919-2000)
29 - Баянауыл ауданы жерiндегi жабайы жануарларды қорғау Мемле
кеттiк қорығының құрылғанына 40 жыл (1979)
31 - Шахтер, Каз КСР-нiң Еңбек сiңiрген кеңшiсi, Социалистiк Еңбек Ерi
С.П. Куржейдiң туғанына 95 жыл (1924)
Қ.И. Сәтбаев есімі берілген астероидтың ашылғанына 40 жыл
(1979)
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Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық инсти
тутының ашылғанына 25 жыл (1994)
Павлодар қ. Фрунзе көшесі Академик Марғұлан көшесі болып
өзгертілгеніне 10 жыл (2004)
МАУСЫМ
1-2

Ақын Естай Беркімбаев, Қазақстан Совет жазушылар Одағының
өкілі ақын Жұмағали Саин қатысқан алғашқы облыстық ақындар
мен жазушылар слетiнiң болғанына 80 жыл (1939)

1-

Павлодар қ. алғаш рет «Балдәурен» облыстық балалар шығарма
шылығының фестивалі өткеніне 20 жыл (1999)

5-

Актриса, ҚР еңбек сіңірген әртісі Ф.А. Миронованың туғанына
95 жыл (1924)

8-

Журналист, ақын, П.Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі
Ж. Садықовтың туғанына 70 жыл (1949)

11 - Ертіс өзені арқылы өтетін теміржол көпірі пайдалануға берілгеніне
70 жыл (1949)
14 - Актриса, ҚР еңбек сіңірген әртісі Ж. Чайкинаның туғанына 65 жыл
(1954)
15 - Мемлекет қайраткері, 1993-1997 жж. Павлодар облысының әкімі
Д.К. Ахметовтың туғанына 65 жыл (1954)
17 - Скрипкашы, Павлодар облысының музыкалық білімін ұйымдасты
рушысы, П.И. Чайковский атындағы Павлодар музыкалық учили
щесінің алғашқы директоры Г.Э. Кромердің туғанына 115 жыл
(1904-1982)
30 - Павлодарлық ТЭЦ-1 қолданысқа берілгеніне 55 жыл (1964)
Павлодар мен Мәскеу арасында әуежайлық жолаушылар байла
нысының ашылғанына 70 жыл (1949)
Павлодар қ. «Каһарман» облыстық мамандандырылға кадет мек
теп-интернатының (қазіргі «Облыстық мамандандырылған әскери
мектеп-интернаты» КММ) ашылғанына 20 жыл (1999)
«Сертификация және экспертиза ұлттық орталық» АҚ Павлодар
филиалы құрылғанына 20 жыл (1999)
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ШІЛДЕ
1-

Баянауыл ауданында облыстағы алғашқы машиналық – малшар
уашылық станциясының ұйымдастырылғанына 70 жыл (1949)

1-

Павлодар музыкалық училищесі (қазіргі «Музыкалық колледж
дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» ММ)
ашылғанына 60 жыл (1959)

1-

Екібастұз қ. қалалық Мәдениет үйінің (қазіргі «Өнер» ҚМО) ашыл
ғанына 60 жыл (1959)

6-

Агроном, Социалистік еңбек ері М.И. Трусовтың туғанына 90 жыл
(1929-1998)

6-

Ақсу қ. Қ.И. Сәтбаевтың ескерткіші ашылғанына 10 жыл (2009)

12 - Журналист, Қазақстан журналистер Одағының мүшесi Ж. Тұр
ғанбековтың туғанына 70 лет (1949-1997)
14 - Павлодар қалалық архиві (қазіргі «Павлодар қалалық жеке құрам
бойынша архиві» КММ) ашылғанына 20 жыл (1999)
18 - Қоғам қайраткері, Славян этномәдени бірлестігінің мүшесі Т.И. Ку
зинаның туғанына 70 жыл (1949)
20 - Композитор, профессор, өнер қайраткері, Қазақ КСР-нің халық әртісі
А.В. Бычковтың туғанына 90 жыл (1929-1998)
21 - Ұлы Отан соғысының қатысушысы, Даңқ орденінің 3-ші дәрежелі
Толық кавалері В.С. Орловтың туғанына 95 жыл (1924-1994)
22 - Павлодар облыстық қан құю станциясының (қазіргі «Павлодар
облыстық қан құю орталығы» КМҚК) ашылғанына 55 жыл (1964)
23 - Мемлекет қайраткері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы
Х.Қ. Демесиновтың туғанына 95 жыл (1924-2003)
28 - Павлодар қ. № 27 орта мектебінің ашылғанына 55 жыл (1964)
31 - Павлодарда Бүкілодақтық журналистер жиналысы жұмысы істей
бастағанына 40 жыл (1979)
Павлодар қ. «Қазақстан» қонақ үйінің ашылғанына 60 жыл (1959)
Екібастұз екінші көмір разрезін пайдалануға берілгеніне 60жыл
(1959)
Павлодарда «Ертіс» мейрамханасының ашылғанына 60 жыл (1959)
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ТАМЫЗ
4-

Фотограф-өлкетанушы Л.Д. Багаевтың туғанына 90 жыл (1929-1989)

5-

Ұстаз, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Н.Э. Пфей
фердің туғанына 60 жыл (1959)

11 - Орыс сiбiр жазушысы мен суретшiсi А. Сорокиннiң туғанына 135 жыл
(1884-1928)
11 - Машина жасау колледжінің ашылғанына 45 жыл (1974)
11 - Павлодар облыстық наркологиялық диспансердің (қазіргі ШЖҚ
«Павлодар облыстық наркологиялық диспансері» КМК) ашылғанына
35 жыл (1979)
12 - Немiс ғалымы, Павлодар өңiрiн зерттеушi И.Г. Гмелиннiң туғанына
310 жыл (1709-1755)
13 - Павлодар қ. «Затон» және «Аманкелді» көшелері пайда болғанына 80
жыл (1939)
13 - Павлодар қ. дарынды балаларға арналған «Жас дарын» мектебінің
(қазіргі Павлодар қ. «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ)
ашылғанына 20 жыл (1999)
14 - Механизатор, Социалистік Еңбек Ері А.А. Ахмединовтің туғанына
80 жыл (1939)
18 - Ақын-сатирик, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Қазақс
танның Құрметті журналисі Қ.Қ. Смағұлдың туғанына 80 жыл
(1939-2009)
19 - Павлодар қ. «Знамя коммунизма» газетінің бірінші саны жарыққа
шыққанына 65 жыл (1954)
23 - Павлодар облыстық атқару комитетінің су шаруашылығы бас
қармасы (қазіргі Павлодар облысының су шаруашылық депар
таменті) құрылғанына 65 жыл (1954)
Павлодар қ. № 5 балалар-жасөспірмдер спорт мектебінің ашыл
ғанына 40 жыл (1979)
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ҚЫРКҮЙЕК
1-

Павлодар қ. облыстық Қазақ-түрік лицейі (қазіргі «Дарынды ер
балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ)
ашылғанына 25 жыл (1994)

4-

Кеңес Одағының батыры А.Н. Елгиннің туғанына 120 жыл (18991944)

4-

Павлодар № 1 музыкалық мектебiне Құрманғазы, облыстық драма театрына А.П. Чехов, облыстық тарихи-өлкетану мұражайы
на Г.Н. Потанин есімдері берiлгенiне 60 жыл (1959)

5-

Фотограф, өлкетанушы, Г.Н. Потанин атындағы облыстық тарихиөлкетану музейінің негiзiн қалаған және тұңғыш директоры Д.П. Ба
гаевтың туғанына 135 жыл (1884-1968)

7-

ҚазССР-нің халық әртісі, біртуар күйші, Құрманғазы атындағы қазақ
ұлттық аспаптар оркестірінің негізін қалаушы Р.Б. Омаровтың туға
нына 100 жыл (1919)

10 - Теміржолшы, Соцалистік Еңбек Ері В.К. Литвиновтың туғанына
90 жыл (1929-1981)
10 - Ақын, педагог, П. Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі
Н. Юсуповтың туғанына 80 жыл (1939-2008)
14 - Немiс ғалымы, Павлодар өңiрiн зерттеушi А. Гумбольдттың туғаны
на 250 жыл (1769-1859)
18 - Педагог, жазушы А.В. Некрасовтың туғанына 120 жыл (1899-1972)
21 - Ғалым-тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, этнограф Х.А. Ар
ғынбаевтың туғанына 95 жыл (1924-1998)
22 - Ертіс-Қарағанды каналына Қаныш Сәтбаев есімі берілгеніне 15 жыл
(1999)
23 - Павлодар қ. азаматтарды жұмысқа орналастыру бюросының
ашылғанына 50 жыл (1969)
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26 - Павлодар облыстық көркемсурет музейінің құрылғанына 55 жыл
(1964)
Павлодар облыстық денсаулық сақтау бөлімі жанындағы дәрігер
лердің білімін жетілдіру факультетенің (қазіргі Семей медициналық
университетінің филиалы) ашылғанына 35 жыл (1984)
Павлодар қ. «Дельфин» су-спорттық клубының ашылғанына 35 жыл
(1984)
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында (қазіргі уни
верситетінде) тарих факультетінің ашылғанына 25 жыл (1994)
ҚАЗАН
1-

Ұстаз, тарих ғылымдарының кандидаты, ҚР еңбек сіңірген ұстазы,
қоғам қайраткерi Ж.А. Ахметовтың туғанына 100 жыл (1919-2003)

1-

Павлодар қ. № 1 бабалар көркемөнер мектебінің ашылғанына
40 жыл (1979)

5-

Ғалым, ветеринария ғылымдарының докторы И.Г. Гуславскийдiң
туғанына 90 жыл (1929)

10 - Ғалым-геолог, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик А.К. Каюповтың туғанына 105 жыл (1914-1993)
13 - Ғалым-геолог, геология-минералогия ғылымдарының
К.М. Мұқановтың туғанына 90 жыл (1929-1996)

докторы

16 - Лебяжі ауданының (қазіргі Аққулы ауданы) құрылғанына 80 жыл
(1939)
16 - Май ауданының құрылғанына 80 жыл (1939)
19 - Ақын, П. Васильев атындағы. әдеби бірлестігінің төрайым Т.В. Окольничьяның туғанына 70 жыл (1949)
20 - Ақын Н. Ваккердiң туғанына 100 жыл (1919-2006)
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20 - Павлодар алюминий заводында (қазіргі «Алюминий Қазақстан»
АҚ) алғашқы алюминий тотығы алығанына 55 жыл (1964)
21 - Журналист, радиожурналистика саласының ардагері Д.Б. Қараша
шеваның туғанына 70 жыл (1949)
22 - Павлодар қ. Кафедралды Благовещенск шiркеуiнiң ашылғанына
20 жыл (1999)
23 - Павлодар қ. Бас мешiтке алғашқы рет тас қаланғанына 20 жыл
(1999)
24 - Павлодар қ. алғашқы облыстық ауыл шаруашылық көрмесінің
ашылғанына 65 жыл (1954)
31 - Аймақтық «Эльбрус» қарашай-черкес және қабарда-балқар этномәдени бірлестігінің құрылғанына 15 жыл (2004)
Павлодар педагогикалық училищесі (қазіргі Б. Ахметов атындағы
Павлодар педагогикалық колледжі) ашылғанына 90 жыл (1929)
Павлодар алюминий зауытының (қазіргі «Алюминий Қазақстан»
АҚ) бірінші кезегі қосылғанына 45 жыл (1964)
ҚАРАША
1-

Журналист, ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Ж. Қоға
баевтың туғанына 70 жыл (1949)

1-

Павлодар қ. Сторительная көшесі Семенченко көшесі болып
өзгертілгеніне 45 жыл (1974)

4-

Қазақ әншiсi, ҚазКСР еңбек сіңген әртісі С.А. Әбусейiтовтың
туғанына 90 жыл (1929-1992)

5-

Жазушы-этнограф А.Е. Новоселовтiң туғанына 135 жыл (1884-1918)

6-

Суретшi Н. Нұрмұхамедовтың туғанына 95 жыл (1924-1986)

6-

Павлодар қ. Байланыс үйінің (қазіргі «Қазақтелеком» АҚ) ашыл
ғанына 55 жыл (1964)
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7-

Малшы, Социалистік Еңбек Ері Ш. Арғымбаевтың туғанына 100
жыл (1919-2004)

7-

Ақын, жазушы, журналист, КСРО журналистер Одағының мүшесі,
КСРО жазушылар Одағының мүшесі, Ертіс ауданының Құрметті азаматы М. Жаманбалиновтың туғанына 95 жыл (1924-2010)

12 - «Алюминий Қазақстан» АҚ миллион тонна алюминий тотығы
жасалғанына 20 жыл (1999)
22 - Қазақ ұлттық шығармашылық орталығы (қазіргі «Шаңырақ»
Облыстық халық шығармашылығы мен мәдени-сауық орталығы»
КМҚК) құрылғанына 20 жыл (1999)
25 - Ауыл шаруашылығына еңбек сіңірген, қоғам қайраткері, Ұлы Отан
соғысының ардагері Қ.Ә. Жұмабековтың туғанына 95 жыл (19242015)
25 - Суретшi, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі А.В. Гулиннiң туғанына
70 жыл (1949-2015)
29 - Кеңес Одағының батыры Қ. Камзиннiң туғанына 100 жыл (19191944)
29 - Павлодар қаласы колчакшылардан азат етілгеніне 100 жыл
(1919)
30 - Ғалым-тілтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор
Л.К. Жаналинаның туғанына 75 жыл (1944)
Барақпаев совхозы Пограничник атына өзгертілгеніне 65 жыл
(1954)
Павлодар қ. және Екібастұз қ. автодромның ашылғанына 45 жыл
(1974)
Павлодар облысы клиникалық иммунология облыстық орта
лықтың құрылғанына 30 жыл (1989)
Павлодар қ. Советов көшесі Академик Бектұров көшесі болып
өзгертілгеніне 10 жыл (2004)
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ЖЕЛТОҚСАН
1-

Павлодар уездік революциялық комитеті құрылғанына 100 жыл
(1919)

2-

Журналист, ақын, аудармашы, Қазақстан Жазушылар одағының
мүшесі С. Баязитовтың туғанына 75 жыл (1944)

5-

Мемлекет қайраткері, Қазақ КСР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері
Х.Ә. Абылғазиннің туғанына 100 жыл (1919-1980)

7-11 Павлодар қ. алғашқы Бүкілодақтық Васильев оқулары өткізілгеніне
30 жыл (1989)
13 - Ғалым-құқықтанушы, заң ғылымдарының докторы Е.Ғ. Жақышев
тың туғанына 85 жыл (1934-2000)
20 - Мемлекет қайраткері, Социалистік Еңбек Ері П.Т. Антоновтың туға
нына 115 жыл (1904-1980)
20 - Актер, Қаз.ҚСР Еңбек сiңiрген әртісi Ж. Тұрсыновтың туғанына
105 жыл (1914-1979)
21 - Павлодар жүк порты бірінші кезектегі пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік актіге қол қойылғанына 55 жыл (1964)
23 - Ақын П. Васильевтiң туғанына 110 жыл (1909-1937)
24 - Облыстық депутаттар одағына сайлау өткізілгеніне 80 жыл (1939)
25 - Ертiс № 1 көмiр кенiнiң iске қосылғанына 65 жыл (1954)
28 - Ғалым, филология ғылымдарының докторы Н.Қ. Демесинованың
туғанына 90 жыл (1929-2001)
30 - Павлодар картон-рубероид зауытының пайдалануға берілгеніне
45 жыл (1974)
Павлодар қ. «Известия Павлодарского ревкома» газетінің алғаш
қы саны жарыққа шыққанына 100 жыл (1919) (1920 ж. 29 ақпанға
дейін шығарылды)
Ертіс-Қарағанды каналының пайдалануға берілгеніне 40 жыл
(1974)
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АЙЫ МЕН КҮНI БЕЛГIСIЗ КҮНДЕР ТIЗIМI
Шоң Едiге бидiң туғанына 265 жыл (1754-1886)
Шорман би Күшікұлы туғанына 220 жыл (1799-1837)
Орыс тарихшысы, Павлодар өңiрiн зерттеген ғалым Ф.Н. Усовтың туға
нына 180 жыл (1839-1888)
Екiбастұз көмiр кендерiн алғаш рет ашқандардың бiрi Қ. Пшембаевтың
туғанына 175 жыл (1844-1932)
Ертіс өңірінің Павлодар-Жамантұз аумағында ең ірі көмір орны ашыл
ғанына 155 жыл (1864)
Композитор, әншi және халық ақыны Қ. Әлсейiтовтың туғанына 135 жыл
(1884-1933)
Ақын, жазушы, драматург, аудармашы, педагог Ж. Аймауытовтың туға
нына 130 жыл (1889-1931)
Ақын-импровизатор, қоюшы режиссер Т. Арғынбаевтың туғанына 130 жыл
(1889-1940)
ҚазҚСР Еңбек сiңiрген әртiсi, әншi Ж. Тоғандықовтың туғанына 130 жыл
(1889-1978)
Публицист, облыстағы денсаулық сақтау ұйымдастырушысы А. Сейiтов
тың туғанына 125 жыл (1894-1937)
Алаш қайраткерi, публицист, журналист М.С. Саматовтың туғанына
125 жыл (1894-1938)
Қоғам қайраткерi Н. Тiлеубердиннiң туғанына 125 жыл (1894-1971)
Кеңес Одағының батыры И.В. Бабиннiң туғанына 120 жыл (1899-1944)
Ертіс өңірінің Павлодар аумағында алғашқы Воскресенск темір жолы
салынғанына 120 жыл (1899)
Журналист, облыстық «Қызыл Ту» газетінің редакторы (1936-1938) Ә. Аяп
бергеновтің туғанына 115 жыл (1904-1938)
Қоғам және мемлекет қайраткерi Ш. Тәукехановтың туғанына 115 жыл
(1904-1968)
Жолқұдық ауылы (қ. Ақсу қ. ауылдық аймағы) құрылғанына 115 жыл
(1904)
Ұлы Отан соғысының қатысушысы, әскери басшы, гвардия полковнигі
Ә. Баймолдиннің туғанына 110 жыл (1909-1944)
Ғалым, алғашқы жерге орналастырушы-инженер А. Әбішевтің туғанына
110 жыл (1909-1990)
Голубовка (Ертіс ауданы), Ольгина, Константиновка, Новопокровка,
Успенка, Лозовое, Коволевка (Успен ауданы), Красиловка (Шарбақты
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ауданы), Харьков (Ақтоғай ауданы), Луганск, Розовка (Павлодар ауданы)
ауылдарының құрылғанына 110 жыл (1909)
Мемлекет қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері Д.А. Асановтың
туғанына 105 жыл (1914-1998)
Актер, режиссер, ҚазКСРО-ның еңбек сіңірген әртісі А.Қ. Шаймерденов
тің туғанына 105 жыл (1914-1995)
Калиновка, Львовка (Қашыр ауданы), Богатырь (Успен ауданы), Богодаровка, Назаровка, Татьяновка (Шарбақты ауданы), ауылдарының
құрылғанына 105 жыл (1914)
Опера әншісі, музыкант, Ұлы Отан соғысының ардагері Н.Б. Баязитовтың
туғанына 100 жыл (1919-1943)
Ұлы Отан соғысының қатысушысы, Даңқ орденінің III-ші дәрежесінің
толық Кавалері Б.Х. Хайдаровтың туғанына 100 жыл (1919-1945)
Ұлы Отан соғысының қатысушысы Даңқ орденiнiң III-ші дәрежелі толық
кавалерi С. Рубаевтың туғанына 100 жыл (1919-1945)
Ұлы Отан соғысының қатысушысы II, III дәрежелі Даңқ ордендерінің
иегері М. Мақауовтың туғанына 95 жыл (1924-2007)
Славгород-Құлынды-Павлодар темiр жолының эксплуатацияға енгенiне
95 жыл (1924)
Қарқаралы-Баянауыл-Павлодар даңғыл жолы бойынша автобустық
хабарлама ашылғанына 90 жыл (1929)
КСРО МҚК генерал-майоры Ж.Б. Марденовтің туғанына 85 жыл (1934)
Майқайында бірінші алтын алынғанына 85 жыл (1934)
Павлодар қ. нан комбинатының ашылғанына 80 жыл (1939)
Лебяжье (қ. Аққулы ауданы) аудандық аурухананың ашылғанына 80 жыл
(1939)
Көркем өнерпаздардың бірінші облыстық олимпиадасы өткеніне 75 жыл
(1944)
Театр және кино актері Ж.А. Искаковтың туғанына 70 жыл (1949-2006)
Екіжылдық мейірбикелер мектебінің (Павлодар медициналық колледж)
ашылғанына 70 жыл (1949)
Павлодар-Екібастұз арасында жолаушылар поездарының жүйелі қатынасы басталғанына 70 жыл (1949)
Павлодар ДОСААФ мектебiнiң құрылғанына 65 жыл (1954)
Успенка аудандық балалар кiтапханасының ашылғанына 65 жыл (1954)
Бозшакөл 4-ші санатты темір жол станциясының ашылғанына 65 жыл
(1954)
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Павлодар медициналық училищесі құрылғанына 65 жыл (1954)
Екібастұз асфальт зауыты ашылғанына 60 жыл (1959)
Железин ауданында Уәлиханов ауылының құрылғанына 60 жыл (1959)
Облыстық балалар кітапханасының (қ. С. Торайғыров атындағы
ОӘҒК балалар әдебиеті бөлімі) ашылғанына 60 жыл (1959)
Ауыл шаруашылықты механизациялау Шарбақты училищесі негізінде
облыстағы алғашқы механизациялау-электрификациялау техникумы
ның ашылғанына 55 жыл (1964)
Павлодар қ. А. Гайдар атындағы орталық балалар кітапханасының
ашылғанына 55 жыл (1964)
Кенжекөл ауылдық кітапханасы ашылғанына 55 жыл (1964)
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында (қазіргі универси
тетінде) педагогика және психология кафедрасының ашылғанына 55 жыл
(1964)
Павлодар қ. № 2 қалалық аурухананың ашылғанына 55 жыл (1964)
Павлодар қ. Акмола көшесі Сейфуллин көшесі болып өзгертілгеніне
55 жыл (1954)
Павлодар қ. № 4 балалар кітапханасының ашылғанына 50 жыл (1969)
Павлодар қаласында Ю. Гагарин атындағы мәдениет және демалыс
паркінің ашылғанына 45 жыл (1974)
Павлодар қ. № 15 көпшілік кітапханасының ашылғанына 40 жыл (1979)
Екібастұздағы ГГЭС-1 эксплуатацияға берілгеніне 35 жыл (1984)
Павлодар қ. қалалық жұқпалы аурухана салынғанына 35 жыл (1984)
Павлодарда Наурыз мерекесі жаңғыртылғанына 30 жыл (1989)
ЖҚТБ-мен күрес пен емдеу облыстық орталықтың ұйымдастырылға
нына 30 жыл (1989)
Павлодар облысында «Невада-Семей» қоғамдық қозғалысы басталға
нына 30 жыл (1989)
Павлодар қ. Бебель көшесі Естай көшесі болып өзгертілгеніне 25 жыл
(1994)
Облыстық перинаталдық орталықтың (қазіргі ШЖҚ «Павлодар облыс
тық перинаталдық орталығы» КМК) ашылғанына 20 жыл (1999)
Павлодар облыстық «Эльпида» грек ұлттық-мәдени орталығы құрыл
ғанына 20 жыл (1999)
Павлодар сервис колледжінің құрылғанына 20 жыл (1999)
Павлодар гуманитарлық колледжінің құрылғанына 20 жыл (1999)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2019 ЖЫЛЫ ЕСКЕ
АЛЫНАТЫН КҮНДЕРІ МЕН МЕРЕЙТОЙЛАР КӨРСЕТКІШІ
ҚАҢТАР
1 қаңтар – Актриса, КСРО Халық әртiсi С. Майқанованың туғанына
105 жыл (1914-1955)
1 қаңтар – ҚазКСР Халық суретшiсi, қылқалам шеберi А. Қастеевтiң
туғанына 115 жыл (1904-1973)
1 қаңтар – Әншi, ҚазКСР Халық әртiсi Ғ. Құрманғалиевтiң туғанына
110 жыл (1909-1993)
5 қаңтар – Әншi, Қаз.КСР Халық әртiсi Р. Есiмжанованың туғанына
105 жыл (1924-1986)
10 қаңтар – «Қазақ әдебиетi» газетiнiң жарыққа шыққанына 85 жыл (1934)
13 қаңтар – Абай атындағы мемлекеттiк академиялық опера және балет
театрының ашылғанына 85 жыл (1934)
15 қаңтар – ҚР Қазақ ұлттық мемлекеттiк университетiнiң ашылғаны
на 75 жыл (1934)
30 қаңтар – Жазушы С. Ерубаевтың туғанына 105 жыл (1914-1937)
30 қаңтар – Кинорежиссер және кинооператор, ҚазКСР Еңбек сiңiрген
өнер қайраткерi М. Берковичтiң туғанына 105 жыл (1914-1986)
АҚПАН
4 ақпан – Алматы қаласының құрылғанына 165 жыл (1854)
4 ақпан – Ақын Ә. Тәжiбаевтiң туғанына 110 жыл (1909-1998)
11 ақпан – Жазушы және драматург С. Жүнiсовтiң туғанына 85 жыл (1934)
20 ақпан – Мемлекет және қоғам қайраткерi О. Жандосовтың туғанына
120 жыл (1899-1944)
28 ақпан – «Невада-Семей» антиядролық қозғалысының құрылғанына
30 жыл (1989)
НАУРЫЗ
8 наурыз – Актриса, Қаз.КСР Халық әртiсi Ә. Өмiрзақованың туғанына
100 жыл (1919-2006)
8 наурыз – Этнограф, қазақ өнерiн зерттеушi А.В. Затаевичтiң туғанына
150 жыл (1869-1936)
18 наурыз – Жазушы М. Симашконың туғанына 95 жыл (1924-2000)
25 наурыз – Жазушы Қ. Тұрсынқұловтың туғанына 85 жыл (1934)
31 наурыз – Кеңес Одағының батыры Н. Әбдiровтың туғанына 100 жыл
(1919-1942)
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СӘУIР
4 сәуiр – Революциялық қайраткер М. Татимовтың туғанына 125 жыл
(1894-1938)
15 сәуiр – Жазушы З. Самадидiң туғанына 105 жыл (1914-2000)
20 сәуiр – Кеңес Одағының батыры Ә. Молдағұлованың туғанына 95 жыл
(1924-1944)
МАМЫР
1 мамыр – Ақын I. Жансүгiровтың туғанына 125 жыл (1894-1937)
3 мамыр – Ақын Ш. Иманбаеваның туғанына 115 жыл (1904-1926)
5 мамыр – Ақын Ғ. Жұмабаевтың туғанына 95 жыл (1924-1980)
8 мамыр – Халық ақыны, әншi және композитор К. Әзiрбаевтың туғанына
135 жыл (1884-1976)
12 мамыр – Педагог, этнограф, қоғам қайраткері М. Тынышбаевтың туға
нына 140 жыл (1879-1937)
12 мамыр – Ақын-импровизатор К. Шәкеевтiң туғанына 95 жыл (1924)
12 мамыр – Абай атындағы Семей музыкалық-драма театрының ашылғанына 85 жыл (1934)
15 мамыр – Ақын С. Жиенбаевтың туғанына 85 жыл (1934-1994)
25 мамыр – Кеңес Одағының батыры С.Қ. Нұрмағамбетовтың туғанына
95 жыл (1924-2013)
МАУСЫМ
2 маусым – Мемлекет және қоғам қайраткерi Ә. Жангелдиннiң туғанына
135 жыл (1884-1953)
9 маусым – Көкшетау қаласының құрылғанына 195 жыл (1824)
12 маусым – Қазақстан жазушылары бiрiншi съезiнiң ашылғанына 85 жыл
(1934)
25 маусым – Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттiк халық инстру
менттерi оркестрiнiң құрылғанына 85 жыл (1934)
ШIЛДЕ
12 шiлде – Жазушы Н. Раевскийдiң туғанына 125 жыл (1894-1988)
12 шiлде – Актер, режиссер, КСРО және ҚазКСР халық әртiсi Ю. Завад
скийдiң туғанына 125 жыл (1894-1971)
15 шілде – Ғалым, тарих ғылымдарының докторы С.Қ. Қозыбаевтың
туғанына 75 жыл (1944)
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ТАМЫЗ
2 тамыз – Жазушы, ғалым-филолог Х .Әдiбаевтiң туғанына 95 жыл (19242012)
7 тамыз – Ақын П.Н. Кузнецовтың туғанына 110 жыл (1909-1957)
15 тамыз – Мемлекеттiк қазақ әйелдер педагогика институтының ашыл
ғанына 75 жыл (1944)
17 тамыз – Ғалым, филология ғылымдарының докторы Р.Ғ. Сыздықова
ның туғанына 95 жыл (1924)
23 тамыз – Ақын А. Бақтыгерееваның туғанына 75 лет (1944)
25 тамыз – Жазушы О. Мацкевичтiң туғанына 100 жыл (1919-1987)
28 тамыз – Әншi, ҚазКСР халық әртiсi Ж. Елебековтың туғанына 115 жыл
(1904-1977)
31 тамыз – Ғалым-филолог, сыншы, аудармашы З. Кедринаның туғанына
115 жыл (1904-1998)
ҚЫРКҮЙЕК
5 қыркүйек – Композитор С. Мұхамеджановтың туғанына 95 жыл
(1924-1991 )
21 қыркүйек – Актер, ҚазКСР халық әртiсi Қ. Бадыровтың туғанына
115 жыл (1904-2000)
22 қыркүйек – Қаныш Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ашылғанына 85 жыл
(1934)
24 қыркүйек – Ұйғыр музыкалық-драма театрының ашылғанына
85 жыл (1934)
қыркүйек – Шымкент Ж. Шанин атындағы драма театр ашылғанына
85 жыл (1934)
ҚАЗАН
4 қазан – Жазушы, әдебиеттанушы Б. Кенжебаевтың туғанына 115 жыл
(1904-1987)
5 қазан – Жазушы-сатирик Ш. Смаханұлының туғанына 95 жыл (19241988)
11 қазан – Экономист, экономика ғылымдарының докторы А.Қ. Қоша
новтың туғанына 85 жыл (1934)
13 қазан – Жазушы Б. Соқпақбаевтың туғанына 95 жыл (1924)
15 қазан – Ақын, мемлекеттiк қайраткер С. Сейфуллиннiң туғанына
125 жыл (1894-1938)
16 қазан – Семей орыс драма театрының ашылғанына 85 жыл (1934)
18 қазан – Жазушы М. Дүзеновтың туғанына 95 жыл (1924)
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21 қазан – «Қазақ тiлi» қоғамының құрылғанына 30 лет (1989)
22 қазан – Жазушы Ә. Нүрпейiсовтың туғанына 95 жыл (1924)
28 қазан – Жазушы, аудармашы Г. Бельгердiң туғанына 85 жыл (1934)
қазан – Қостанай тарихи-өлкетану мұражайының құрылғанына
100 жыл (1919)
ҚАРАША
7 қараша – «Қыз Жібек» операсының алғаш рет қойылғанына 85 жыл
(1934)
11 қараша – Жазушы Б.С. Аманшиннің туғанына 95 жыл (1924-1986)
14 қараша – Қазақ мемлекеттiк дене шынықтыру институтының ашылғанына 75 жыл (1944)
15 қараша – Жазушы Б. Майлиннiң туғанына 125 жыл (1894-1939)
ЖЕЛТОҚСАН
17 желтоқсан – «Егемен Қазақстан» газетiнiң жарыққа шыққанына
100 жыл (1919)
26 желтоқсан – Мемлекет қайраткерi Т. Рысқұловтың туғанына 115 жыл
(1894-1943)
31 желтоқсан – Ақын Н. Пфеффердiң туғанына 100 жыл (1919)
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АЙЫ МЕН КҮНI БЕЛГIСIЗ КҮНДЕР ТIЗIМI
Ғалым-филолог Махмут-Қашғаридің туғанына 990 жыл (1029-1101)
Ақын, ағартушы, ғалым Х.А. Яссауидiң туғанына 925 жыл (1094-1116)
Орал қаласының құрылғанына 405 жыл (1614)
Лениногорск (қ. Риддер) қаласының құрылғанына 225 жыл (1794)
Ақын М. Өтемiсұлының туғанына 215 жыл (1804-1846)
Қарқаралы қаласының құрылғанына 195 жыл (1824)
Ақын Б. Қожағұловтың туғанына 185 жыл (1834-1897)
Шевченко (қ. Ақтау) қаласының құрылғанына 185 жыл (1834)
Ақтөбе қаласының құрылғанына 150 жыл (1869)
Драматург Н. Баймұхамедовтың туғанына 115 жыл (1904-1969)
Ақын Ж. Жақыповтың туғанына 115 жыл (1904-1970)
Күйшi, ақын, композитор М. Өскенбаевтың туғанына 115 жыл (1904)
ҚазКСР-ң еңбек сiңiрген әртiсi, домбырашы, күйшi О. Қабиғожиннiң
туғанына 115 жыл (1904-1942)
Рейхстагқа алғаш ту тiккен қазақ жауынгерi Р. Қошқарбаевтың туғанына
95 жыл (1924-1988)
Кеңес Одағының батыры С. Нұрмағамбетовтың туғанына 95 жыл (19242013)
Ақтөбе орыс драма театрының ашылғанына 85 жыл (1934)
Қазақстан жазушылар Одағының құрылғанына 85 жыл (1934)
«Қазақ КСР ғылым академиясының жаршысы» басылымының жарыққа шыққанына 75 жыл (1944)
Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттiк консерваториясының ашыл
ғанына 75 жыл (1944)
«Жалын» журналының жарыққа шыққанына 45 жыл (1969)
Біріңғай Ұлттық тестілеу жүйесінің енгізілуне 15 жыл (ЕНТ) (2004)
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2019 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН ТМД ЖӘНЕ
ШЕТЕЛ ҒЫЛЫМ, ӨНЕР, ӘДЕБИЕТ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ
МЕРЕЙТОЙЛАР КҮНДЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШІ
ҚАҢТАР
1 қаңтар – Жазушы Д. Граниннің туғанына – 100 жыл (1919-2017)
1 қаңтар – актера, режиссер И.П. Владимировтың туғанына 100 жыл
(1919-1999)
1 қаңтар – американ жазушысы Д. Сэлинджердің туғанына 100 жыл (19192010)
1 қаңтар – Евроның шыққанына 20 жыл (1999)
4 қаңтар – француз тифлоұстаздың Л. Брайлдің туғанына 210 жыл (18091852)
4 қаңтар – суретші В.Г. Перовтың туғанына 185 жыл (1834-1882)
4 қаңтар – суретші.К. Церетелидің туғанына 85 жыл (1934)
7 қаңтар – ақын С.П. Щипачевтың туғанына 120 жыл (1899-1979)
9 қаңтар – кинорежиссер С.И. Параджановтың туғанына 95 жыл (19241990)
16 қаңтар – театра және кино әртісі В.С. Лановтың туғанына 85 жыл (1934)
18 қаңтар – француз философы, жазушы Ш.Л.де Монтескьенің туғанына
330 жыл (1689-1755)
18 қаңтар – театра және кино әртісі Б.А. Бабочкиннің туғанына 115 жыл
(1904-1975)
19 қаңтар – американ жазушысы Э.А. Поның туғанына 210 жыл (18091849)
19 қаңтар – француз суретшісі П. Сезанның туғанына 190 жыл (1839-1906)
21 қаңтар – әдебиеттанушы және қоғамтанушы П.А. Сорокиннің туғаны
на 130 жыл (1889-1968)
21 қаңтар – киноактер, режиссера Р.Р. Нахапетовтың туғанына 75 жыл
(1944)
22 қаңтар – неміс жазушысы Г.Э. Лессингтің туғанына 290 жыл (1729-1781)
22 қаңтар – жазушы А.П. Гайдардың туғанына 115 жыл (1904-1941)
25 қаңтар – шотлан ақыны Р. Бернстың туғанына 260 жыл (1759-1796)
25 қаңтар – ағылшын жаузшысы У.С. Моэмның туғанына 145 жыл (18741965)
27 қаңтар – жазушы П.П. Бажовтың туғанына 140 жыл (1879-1950)
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27 қаңтар – Ленинградтың блокададан босағанына 75 жыл (1944)
31 қаңтар – грузин кинорежиссері Т.Е. Абуладзенің туғанына 95 жыл
(1924-1994)
31 қаңтар – Алғашқы КСРО Конституциясына 95 жыл (1924)
АҚПАН
1 ақпан – жазушы Е.И. Замятиннің туғанына 135 жыл (1884-1937)
1 ақпан – балерина Е.С. Максимованың туғанына 80 жыл (1939)
2 ақпан – неміс зоологы А.Э. Бремнің туғанына 190 жыл (1829-1884)
2 ақпан – кинорежиссера О.Д. Иоселианидің туғанына 85 жыл (1934)
3 ақпан – неміс композиторы Ф. Мендельсонның туғанына 210 жыл (18091847)
8 ақпан – Ресей Ғылым Академиясының негізі қаланғанына 295 жыл
(1724)
8 ақпан – химик Д.И. Менделеевтің туғанына 185 жыл (1834-1907)
8 ақпан – театра және кино әртісі И.В. Муравьеваның туғанына 70 лет
(1949)
9 ақпан – театр қайраткері В.Э. Мейерхольдтың туғанына 145 лет (18741940)
10 ақпан – Севастополь бекінісінің негізі қаланғанына 235 жыл (1784)
11 ақпан –жазушы В.В. Бианкидің туғанына 125 жыл (1894-1959)
11 ақпан – Ватикан Мемлекетінің құрылғанына 90 жыл (1929)
12 ақпан – американ мемлекет қайраткері А. Линкольнның туғанына
210 жыл (1809-1865)
12 ақпан – ағылшын жаратылыстануды зерттеуші Чарльз Дарвиннің
туғанына 210 жыл (1809-1882)
13 ақпан – мысал жазушы И.А. Крыловтың туғанына 250 жыл (1769-1844)
14 ақпан – кино әртісі Н. Еременконың туғанына 70 жыл (1949-2001)
15 ақпан – итальян физик-ғалымы Галилео Галилейдің туғанына 455 жыл
(1564-1642)
15 ақпан – Орыс, совет ақыны Н.И. Рыленковтың туғанына 110 жыл
(1909-1969)
15 ақпан – Афганистан Республикасынан кеңес әскерінің шыққанына
30 жыл (1989)
19 ақпан – опера әншісі В.А. Атлантовтың туғанына 80 жыл (1939)
23 ақпан – Бүкілресей және Мәскеудің Патриарх Алексей ІІ туғанына
90 жыл (1929-2008)
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23 ақпан – композитор Е.П. Крылатовтың туғанына 85 жыл (1934)
23 ақпан – театр және кино әртісі О.И. Янковскийдің туғанына 75 жыл
(1944-2009)
27 ақпан – композитор Б.А. Мокроусовтың туғанына 110 жыл (1909-1968)
НАУРЫЗ
2 наурыз – педагог К.Д. Ушинскийдің туғанына 195 жыл (1824-1871)
3 наурыз – жазушы Ю.К. Олешиннің туғанына 120 жыл (1899-1960)
3 наурыз – жазушы И.П. Токмакованың туғанына 90 жыл (1929-2018)
4 наурыз – ақын А.И. Фатьяновтың туғанына 100 жыл (1919-1959)
6 наурыз – французс жазушысы Сирано де Бержерактың туғанына
400 жыл (1619-1655)
6 наурыз – философ Н.А. Бердяевтың туғанына 145 жыл (1874-1948)
6 наурыз – жазушы Ф.А .Искандердің туғанына 80 жыл (1929-2016)
7 наурыз – жапон жазушысы Абэ Кобоның туғанына 95 жыл (1924-1993)
9 наурыз – итальян теңізшісі Америго Веспуччидің туғанына 565 жыл
(1454-1512)
9 наурыз – жазушы және ақын Т.Г. Шевченконың туғанына 2005 жыл
(1814-1861)
9 наурыз – ұшқыш-космонавт Ю.А. Гагариннің туғанына 85 жыл (19341968)
9 наурыз – Молдово әртісі М.Е. Волонтирдің туғанына 85 жыл (1934)
14 наурыз – Австрия композиторы И. Штраустың туғанына 215 жыл
(1804-1849)
14 наурыз – неміс физигі А. Эйнштейннің туғанына 140 жыл (1879-1955)
15 наурыз – жазушы Ю.В. Бондаревтың туғанына 95 жыл (1924)
15 наурыз – әртіс В.Я. Самойловтың туғанына 95 жыл (1924-1999)
15 наурыз – физик, өнертапқыш А.С. Поповтың туғанына 160 жыл (18591906)
16 наурыз – жазушы А.Р. Беляевтың туғанына 135 жыл (1884-1942)
18 наурыз – философ Н.А. Бердяевтың туғанына 145 жыл (1874-1948)
18 наурыз – композитор Н.А. Рим-Корсаковтың туғанына 175 жыл (18441908)
19 наурыз – кинорежиссер Л.А. Кулиджановтың туғанына 95 жыл (19242002)
21 наурыз – композитор М.П. Мусоргсктің туғанына 180 жыл (1839-1881)
21 наурыз – әртіс, ақын, композитор А.Н. Вертинсктің туғанына 130 жыл
(1889-1957)
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22 наурыз – ғалым және хан Мұхаммед Ұлұқбектің туғанына 630 жыл
(1394-1449)
22 наурыз – фламандық суретші А. Ван Дейктің туғанына 420 жыл (15991641)
23 наурыз – француз математигі П.С. Лапластың туғанына 270 жыл (17491827)
27 наурыз – тарихшы А.И. Мусин-Пушкиннің туғанына 280 жыл (17441817)
СӘУІР
1 сәуір – жазушы Н.В. Гоголдің туғанына 210 жыл (1809-1852)
3 сәуір – американ әртісі М. Брандоның туғанына 95 жыл (1924)
6 сәуір – композитор Э.В. Денисовтың туғанына 90 жыл (1929-1996)
10 сәуір – дирижер Ю.В. Силантьевтің туғанына 100 жыл (1919-1983)
12 сәуір – саяхатшы, географ Н.М. Пржевальскийдің туғанына 180 жыл
(1839-1888)
12 сәуір – үйретуші, клоун Ю.Д. Куклачевтың туғанына 70 жыл (1949)
13 сәуір – үйретуші Н.Ю. Дурованың туғанына 85 жыл (1934)
14 сәуір – драматург, ақын Д.И. Фонвизиннің туғанына 275 жыл (17441792)
15 сәуір – эстрада әншісі А.Б. Пугачеваның туғанына 70 жыл (1949)
16 сәуір – француз жазушысы А. Франстың туғанына 175 жыл (1844-1924)
16 сәуір – Үлкен Кремель сарайының ашылғанына 170 жыл (1849)
16 сәуір – американдық әртісі Ч. Чаплиннің туғанына 130 жыл (1889-1977)
17 сәуір – мемлекет және партия қайраткері Н.С. Хрущевтің туғанына
125 жыл (1894-1971)
17 сәуір – әртіс Б.В. Щукиннің туғанына 125 жыл (1894-1939)
21сәуір – неміс әлеуметтенушысы М. Вебердің туғанына 155 жыл (18641920)
22 сәуір – жазушы В.М. Кожевниковтың туғанына 110 жыл (1909-1984)
22 сәуір – неміс философы И. Канттың туғанына 295 жыл (1724-1804)
23 сәуір – ағылшын драматургы, ақын У. Шекспирдің туғанына 455 жыл
(1564-1616)
24 сәуір – жазушы В.В. Набоковтың туғанына 120 жыл (1899-1977)
26 сәуір – театра және кино әртісі В.В. Дворжецкийдің туғанына 80 жыл
(1939-1978)
27 сәуір – американ кинорежиссері Ф.Ф. Копполдың туғанына 80 жыл
(1939)
28 сәуір – литва әртісі Д. Банионистің туғанына 95 лет (1924-2014)
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29 сәуір – американ композиторы, пианист Д. Эллингтонның туғанын
120 жыл (1899-1974)
МАМЫР
1 мамыр – жазушы В.П. Астафьевтың туғанына 95 жыл (1924-2001)
2 мамыр – патшаханым Екатерины ІІ туғанына 290 жыл (1729-1796)
2 мамыр – ағылшын жазушысы Д.К. Джеромның туғанына 160 жыл (18591927)
3 мамыр – итальян саяси қайраткері Н. Макиавеллидің туғанына 550 жыл
(1469-1527)
4 мамыр – композитор М.Г. Фрадкиннің туғанына 105 жыл (1914-1990)
4 мамыр – киноатриса Т.Е. Самойлованың туғанына 85 жыл (1934-2014)
4 мамыр – американ киноатрисасы О. Хепберндің туғанына 90 жыл (19291993)
5 мамыр – опера әншісі М.Л. Биешудің туғанына 85 жыл (1934-2014)
7 мамыр – ақын Б.А. Слуцкийдің туғанына 100 жыл (1919-1986)
9 мамыр – библиофил, библиограф В.А. Верещагиннің туғанына 160 жыл
(1859-1931)
9 мамыр – ақын Б.Ш. Окуджавдың туғанына 95 жыл (1924-1997)
10 мамыр – ақын Ю.В. Друнинаның туғанына 95 жыл (1924-1991)
11 мамыр – ағылшын жазушысы Э.Л. Войничтің туғанына 155 жыл (18641960)
11 мамыр – испан суретшісі С. Далидің туғанына 115 жыл (1904-1989)
12 мамыр – жазушы Ю.О. Домбровскийдің туғанына 110 жыл (1909-1978)
15 мамыр – француз физигі П. Кюридің туғанына 160 жыл (1859-1906)
18 мамыр – дагестан ақыны С. Стальскийдің туғанына 150 жыл (18691937)
20 мамыр – француз жазушысы Оноре де Бальзактың туғанына 220 жыл
(1799-1850)
20 мамыр – суретші А.А. Дейнектің туғанына 120 жыл (1899-1969)
20 мамыр – ақын Н.П. Майоровтың туғанына 100 жыл (1919-1942)
21 мамыр – кинорежиссера Г.А. Панфиловтың туғанына 85 жыл (1934)
21 мамыр – жазушы Б.Л. Васильевтің туғанына 95 лет (1924-2013)
22 мамыр – ағылшын жазушысы А. Конан-Дойлдың туғанына 160 жыл
(1859-1930)
22 мамыр – француз әншісі Ш. Азнавурдың туғанына 95 жыл (1924)
28 мамыр – ағылшын ақыны Т. Мурдың туғанына 240 жыл (1779-1852)
31 мамыр – жазушы Л.М. Леоновтың туғанына 120 жыл (1899-1994)
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МАУСЫМ
1 маусым – композитор М.И. Глинктің туғанына 215 жыл (1804-1857)
1 маусым – суретші Д. Поленовтың туғанына 175 жыл (1844-1927)
2 маусым – жазушы Н.К. Чуковскийдің туғанына 115 жыл (1904-1965)
4 маусым – испан суретшісі Д. Веласкестің туғанына 420 жыл (1599-1660)
6 маусым – ақын А.С. Пушкиннің туғанына 220 жыл (1799-1837)
6 маусым – актриса Т.И. Пельтцердің туғанына 115 жыл (1904-1992)
6 маусым – жазушы В.В. Конецкийдің туғанына 90 жыл (1929-2002)
10 маусым – әнші Л.Г. Зыкинаның туғанына 90 жыл (1929-2009)
10 маусым – ғалым-кардиолог Е.И. Чазовтың туғанына 90 жыл (1929)
14 маусым – жазушы В.А. Солоухиннің туғанына 95 жыл (1924-1997)
16 маусым – жазушы А.А. Кимнің туғанына 80 жыл (1939)
19 маусым – белорус жазушысы В. Быковтың туғанына 95 жыл (19242003)
20 маусым – француз композиторы Ж. Оффенбахтың туғанына 200 жыл
(1819-1880)
23 маусым – ақын А.А. Ахматованың туғанына 130 жыл (1889-1966)
28 маусым – кинорежиссер А.М. Роомның туғанына 125 жыл (1894-1976)
ШІЛДЕ
1 шілде – француз жазушысы Ж. Сандтың туғанына 215 жыл (1804-1876)
1 шілде – мүсінші В.И. Мухинаның туғанына 130 жыл (1889-1953)
1 шілде – американ кинорежиссері С. Поллактың туғанына 85 жыл (19342008)
2 шілде – неміс композиторы К. Глюктың туғанына 305 жыл (1714-1787)
2 шілде – суретші К.Е. Маковскийдің туғанына 180 жыл (1839-1915)
3 шілде – орыс халық әндерін жинаушы және орындаушы М.Е. Пятниц
кийдің туғанына 155 жыл (1864-1927)
5 шілде – француз ақыны Ж. Коктың туғанына 130 жыл (1889-1963)
7 шілде – неміс жазушысы Л. Фейхтвангердің туғанына 135 жыл (18841958)
7 шілде – чеш эстрада әншісі К. Готтаның туғанына 80 жыл (1939)
8 шілде – Полтава ұрысының болғанына 310 жыл (1709)
9 шілде – ақын Н.Н. Асеевтың туғанына 130 жыл (1889-1963)
10 шілде – мүсінші С.Т. Коненковтың туғанына 145 жыл (1874-1971)
12 шілде – итальян суретшісі А. Модильяндің туғанына 135 жыл (18841920)
12 шілде – режиссер, актер Ю.А. Завадскийдің туғанына 125 жыл (18941977)
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12 шілде – чили ақыны П. Неруданың туғанына 115 жыл (1904-1973)
12 шілде – актер П.М. Алейниковтың туғанына 105 жыл (1914-1965)
12 шілде – американдық пианист В. Клибернның туғанына 85 жыл (1934)
13 шілде – жазушы И.Э. Бабельдің туғанына 125 жыл (1894-1940)
15 шілде – ағылшын жазушысы А. Мердоктың туғанына 100 жыл (1919)
16 шілде – биші М. Эсамбаевтың туғанына 95 жыл (1924-2000)
19 шілде – француз суретшісі Э. Дегтің туғанына 185 жыл (1834-1917)
19 шілде – суретші М.З. Шагалдың туғанына 130 жыл (1889-1985)
19 шілде – актер А.А. Ширвиндтың туғанына 85 жыл (1934)
20 шілде – итальян ақыны Ф. Петрарканың туғанына 715 жыл (1304-1374)
20 шілде – кинорежиссер Т.М. Лиознованың туғанына 95 жыл (1924-2011)
21 шілде – АҚШ жазушысы Э. Хемингуэйдың туғанына 120 жыл (18991961)
21 шілде – актер П.И. Щербаковтың туғанына 90 жыл (1929-1992)
23 шілде – суретші Ю.П. Анненковтың туғанына 130 жыл (1889-1974)
25 шілде – жазушы, актер, режиссер В.М. Шукшинның туғанына 90 жыл
(1929-1974)
28 шілде – неміс философы Л. Фейербахтың туғанына 215 жыл (1804-1872)
28 шілде – француз жазушысы А. Дюманың туғанына 195 жыл (1824-1895)
31 шілде – француз киноактері Л.де Фюнестің туғанына 105 жыл (19141983)
ТАМЫЗ
1 тамыз – американ жазушысы Г. Мелвиллдің туғанына 200 жыл (18191891)
1 тамыз – Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 105 жыл (1914)
3 тамыз – жазушы А.Г. Алексиннің туғанына 95 жыл (1924-2017)
5 тамыз – француз патшасы Наполеона Бонапарттың туғанына 250 жыл
(1769-1821)
5 тамыз – суретші И.Е. Репиннің туғанына 175 жыл (1844-1930)
5 тамыз – ақын Н.Г. Полетаевтың туғанына 130 жыл (1889-1935)
10 тамыз – жазушы М.М. Зощенконың туғанына 125 жыл (1894-1958)
10 тамыз – актер О.А. Стриженовтың туғанына 90 жыл (1929)
11 тамыз – жазушы В.Ф. Одоевскийдің туғанына 215 жыл (1804-1869)
13 тамыз – ғалым-физиолог И.М. Сеченовтің туғанына 190 жыл (18291905)
13 тамыз – американ кинорежиссері А. Хичкоктың туғанына 120 жыл
(1899-1980)
16 тамыз – француз актері П. Ришардың туғанына 85 жыл (1934)
18 тамыз – жазушы А.В. Кузнецовтың туғанына 90 жыл (1929-1979)
19 тамыз – Пулков обсерваториясының ашылғанына 180 жыл (1839)
21 тамыз – латвия актрисасы В.Ф. Артманенің туғанына 90 жыл (19292008)
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21 тамыз – ақын Г.Н. Айгидің туғанына 85 жыл (1934)
22 тамыз – неміс философы М. Шелердің туғанына 145 жыл (1874-1928)
25 тамыз – кинорежиссер С.А. Соловьевтің туғанына 75 жыл (1944)
26 тамыз – аргентина жазушысы Х. Кортасардың туғанына 105 жыл (19141984)
28 тамыз – неміс ақыны И.В. Гетенің туғанына 270 жыл (1749-1832)
28 тамыз – актер В.С. Ивашовтың туғанына 80 жыл (1939-1995)
29 тамыз – КСРО-да бірінші атом бомбасының сыналғанына 70 жыл
(1949)
30 тамыз – әртіс А.А. Солоницынның туғанына 85 жыл (1934-1982)
31 тамыз – жазушы, ақын А.Н. Радищевтің туғанына 270 жыл (1749-1802)
ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – жазушы А.П. Платоновтың туғанына 120 жыл (1899-1951)
1 қыркүйек – Бүкілресейлік Мемлекеттік кинематография институ
тының ашылғанына 100 жыл (1919)
1 қыркүйек – Екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 80 жыл
(1939)
2 қыркүйек – со дня рождения актер А.Г. Филиппенконың туғанына
75 жыл (1944)
4 қыркүйек – актер Н.Н. Урганттың туғанына 90 жыл (1929)
8 қыркүйек – театр және кино әртісі Л.В. Целиковскаяның туғанына
100 жыл (1919-1992)
11 қыркүйек – ақын А.И. Полежаевтың туғанына 215 жыл (1804-1838)
11 қыркүйек – кинорежиссер А.П. Довженконың туғанына 125 жыл
(1894-1956)
12 қыркүйек – В.Т. Спиваковтың туғанына 75 жыл (1944)
12 қыркүйек – фигуристка И.К. Роднинаның туғанына 70 жыл (1949)
13 қыркүйек – польяк ақыны Ю. Тувимның туғанына 125 жыл (1894-1953)
15 қыркүйек – американ жазушысы Д.Ф. Купердің туғанына 230 жыл
(1789-1851)
17 қыркүйек – актер, кинорежиссер В.В. Меньшовтың туғанына 80 жыл
(1939)
19 қыркүйек – ақын В.Ф. Боковтың туғанына 105 жыл (1914-2009)
20 қыркүйек – итальян киноактрисасы С. Лореннің 85 жыл (1934)
21 қыркүйек – жазушы Ю. Алешковскийдің туғанына 90 жыл (1929)
26 қыркүйек – ғалым-физиолог И.П. Павловтың туғанына 170 жыл (18491936)
26 қыркүйек – ақын А.И. Цветаеваның туғанына 125 жыл (1894-1993)
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26 қыркүйек – театр және кино әртісі О.В. Басилашвилидің туғанына
85 жыл (1934)
28 қыркүйек – француз киноактрисасы Б. Бардоның туғанына 85 жыл
(1934)
29 қыркүйек – жазушы Н.А. Островскийдің туғанына 115 жыл (1904-1936)
29 қыркүйек – кинодраматург Е.И. Габриловичтың туғанына 120 жыл
(1899-1993)
ҚАЗАН
1 қазан – Қытай Халық Республикасына 70 жыл (1949)
2 қазан – Үндістанның саяси қайраткері М. Гандидің туғанына 150 жыл
(1869-1948)
2 қазан – ағылшын жазушысы Г. Гриннің туғанына 115 жыл (1904-1991)
3 қазан – ақын И.С. Никитиннің туғанына 195 жыл (1824-1861)
3 қазан – ақын С.С. Наровчатовтың туғанына 100 жыл (1919-1981)
6 қазан – норвеж саяхатшысы Т. Хейердалдың туғанына 105 жыл (19142002)
6 қазан – поляк жазушысы М. Домбровскаяның туғанына 130 жыл (18891965)
7 қазан – ақын Н.Н. Матвееваның туғанына 85 жыл (1934-2016)
9 қазан – суретші Н.К. Рерихтың туғанына 145 жыл (1874-1947)
10 қазан – ақын Н.А. Клюевтың туғанына 135 жыл (1884-1937)
10 қазан – әртіс Б.А. Фрейндлихтың туғанына 110 жыл (1909-2002)
11 қазан – жазушы Б.А. Пильняктың туғанына 125 жыл (1894-1938)
13 қазан – ақын А.А. Сурковтың туғанына 120 жыл (1899-1983)
14 қазан – поляк жазушысы С. Жеромскийдің туғанына 155 жыл (18641925)
14 қазан – актер, режиссер М.М. Козаковтың туғанына 85 жыл (1934-2014)
15 қазан – ақын А.В. Кольцовтың туғанына 210 жыл (1809-1842)
15 қазан – ақын М.Ю. Лермонтовтың туғанына 205 жыл (1814-1841)
15 қазан – осетин ақыны К.Л. Хетагуровтың туғанына 160 жыл (18591906)
15 қазан – неміс философы Ф. Ницшенің туғанына 175 жыл (1844-1900)
16 қазан – ағылшын жазушысы О.Уайльдтың туғанына 165 жыл (18541900)
17 қазан – Ресей библиографиялық қоғамының құрылғанына 130 лет
(1889)
17 қазан – ағылшын балалар жазушысы А. Гарнердің туғанына 85 жыл
(1934)
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18 қазан – жазушы Ю.Н. Тыняновтың туғанына 125 жыл (1894-1943)
18 қазан – жазушы Кир Булычевтың туғанына 85 жыл (1934-2003)
20 қазан – кітапбаспагері Ф.Ф. Павленковтың туғанына 180 жыл (18391900)
20 қазан – француз ақыны А. Рембоның туғанына 160 жыл (1854-1891)
20 қазан – американ педагогы Д. Дьюидің туғанына 160 жыл (1859-1952)
22 қазан – француз әртісі С. Бернардың иуғанына 175 жыл (1844-1923)
22 қазан – суретші Ф.А. Малявиннің туғанына 150 жыл (1869-1940)
22 қазан – футболист Л.И. Яшинның туғанына 90 жыл (1929-1990)
24 қазан – ақын И.Л. Сельвинскмйдің туғанына 120 жыл (1899-1968)
27 қазан – әртіс М.И. Жаровтың туғанына 110 жыл (1899-1981)
27 қазан – актер Н.П. Караченцовтың туғанына 75 жыл (1944)
29 қазан – мемлекеттік қайраткер Е.М. Примаковтың туғанына 90 жыл
(1929-2015)
ҚАРАША
2 қараша – француз суретшісі Ж.Б. Шарденнің туғанына 320 жыл (16991779)
3 қараша – шотлан химика Д. Резефордтың туғанына 270 жыл (1749-1819)
3 қараша – жазушы Л.Г. Зориннің туғанына 95 жыл (1924)
5 қараша – кинорежиссер К.Г. Муратованың туғанына 85 жыл (1934)
7 қараша – саяси қайраткер Л.Д. Троцкийдің туғанына 140 жыл (18791940)
8 қараша – актриса В.Ф. Комиссаржевсктің туғанына 155 жыл (1864-1910)
8 қараша – театра және кино әртісі О.И. Борисовтың туғанына 90 жыл
(1929-1994)
9 қараша – композитор А.Н. Пахмутованың туғанына 90 жыл (1929)
10 қараша – неміс ақыны Ф. Шиллердің туғанына 260 жыл (1759-1805)
10 қараша – ақын Г.В. Ивановтың туғанына 125 жыл (1894-1958)
10 қараша – қару конструкторы М.Т. Калашниковтың туғанына 100 жыл
(1919-2013)
11 қараша – Ұлыбритания саясаткері, қоғам және мемлекет қайраткері
У. Черчилльдің туғанына 145 жыл (1874-1965)
12 қараша – актер, режиссер Р.А. Быковтың туғанына 90 жыл (1929-1998)
14 қараша – Үндістанның саяси және қоғам қайраткері Д. Нерудің туғаны
на 130 жыл (1889-1964)
14 қараша – скрипкашы Л.Б. Коганның туғанына 95 жыл (1924-1982)
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14 қараша – КСРО Журналистер Одағының құрылғанына 60 жыл (1959)
16 қараша – адмирал А.В. Колчактың туғанына 145 жыл (1874-1920)
17 қараша – Египеттегі Суэцк каналының ашылғанына 150 жыл (1869)
18 қараша – Ұшқыш М.В. Водопьяновтың туғанына 120 жыл (1899-1980)
19 қараша – композитор М.М. Ипполитов-Ивановтың туғанына 160 жыл
(1859-1935)
20 қараша – ақын З.Н. Гиппиустың туғанына 150 жыл (1869-1945)
21 қараша – француз ақыны Ф. Вольтердің туғанына 325 жыл (1694-1778)
22 қараша – ағылшын жазушысы Д. Элиоттың туғанына 190 жыл (18191880)
23 қараша – грузин ақыны И.В. Абашидзенің туғанына 110 жыл (19091992)
24 қараша – қолбасшы А.В. Суворовтың туғанына 290 жыл (1729-1800)
24 қараша – француз суретшісі А. Тулуз-Лотректің туғанына 155 жыл
(1864-1901)
24 қараша – композитор А.Г. Шниткенің туғанына 85 жыл (1934-1998)
26 қараша – Киелі Георгия Орденінің құрылғанына 250 жыл (1769)
26 қараша – зерттеуші И.Д. Папаниннің туғанына 125 жыл (1894-1986)
28 қараша – композитор А.Г. Рубинштейннің туғанына 190 жыл (18291894)
30 қараша – актер В.М. Невинныйдың туғанына 85 жыл (1934-2009)
30 қараша – кеңестік-финляндия соғысының басталғанына 80 жыл
(1939)
қараша – ағылшын философы Р. Бэконның туғанына 805 жыл (1214-1294
жуық)
ЖЕЛТОҚСАН
1 желтоқсан – ақын М.А. Лохвицканың туғанына 150 жыл (1869-1905)
5 желтоқсан – жазушы Н.П. Задорновтың туғанына 110 жыл (1909-1992)
6 желтоқсан – ақын Н.К. Старшиновтың туғанына 95 жыл (1924-1998)
8 желтоқсан – театра және кино әртісі А.Б. Фрейндлихтың туғанына 85
жыл (1934)
12 желтоқсан – суретші З.Е. Серебрякованың туғанына 135 жыл (18841967)
14 желтоқсан – үндіс киноактері Р. Капурдың туғанына 95 жыл (19241988)
18 желтоқсан – ақын Я.П. Полонскийдің туғанына 200 жыл (1819-1898)
19 желтоқсан – актриса А.А. Вертинскаяның туғанына 75 жыл (1944)
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21 желтоқсан – француз драматургы Ж. Расиннің туғанына 380 жыл
(1639-1699)
21 желтоқсан – мемлекет және партия қайраткері И.В. Сталиннің
туғанына 140 жыл (1879-1953)
21 желтоқсан – киноактриса З.А. Федорованың туғанына 110 жыл (19091981)
23 желтоқсан – суретші К.П. Брюлловтың туғанына 220 жыл (1799-1852)
23 желтоқсан – француз суретшісі А. Матисстің туғанына 150 жыл (18691954)
27 желтоқсан – американ актрисасы М. Дитрихтің туғанына 115 жыл
(1904-1992)
29 желтоқсан – патшайым Елизавета Петровнаның туғанына 310 жыл
(1709-1762)
30 желтоқсан – композитор Д.Б. Кабалевскийдің туғанына 115 жыл (19041987)
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕРДІҢ ТІЗІМІ
Ресей ғылым Академиясының негізінің қаланғанына 305 жыл (1714)
Кунсткамераның ашылғанына 305 жыл (1714)
Д. Дефоның «Робинзон Крузо» романының жарыққа шыққанына
300 жыл (1719)
Мемлекеттік эрмитаждың құрылғанына 255 жыл (1764)
Казан университетінің негізі қаланғанына 215 жыл (1804)
И. Тургеневтің «Дворянское гнездо» шығармасының жарыққа шыққа
нына 160 жыл (1859)
И. Гончарованың «Обломов» романының жарыққа шыққанына 160 жыл
(1859)
Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» кітабының жарыққа шық
қанына 100 жыл (1919)
«Советский спорт» газетінің жарыққа шыққанына 95 жыл (1924)
Э. Хемингуэйдің «Прощай, оружие!» романының жарыққа шыққанына
90 жыл (1929)
«Вопросы экономики» журналының шыққанына 90 жыл (1929)
«Литературная газетаның» шыққанына 90 жыл (1929)
Н. Островскийдің «Как закалялась сталь» романының шыққанына
85 жыл (1934)
«Молодая гвардия» журналының шыққанына 85 жыл (1934)
Антуан де Сент-Экзюперидің «Планета людей» шығармасының шық
қанына 80 жыл (1939)
«Дружба народов» журналының жарыққа шыққанына 80 жыл (1939)
Қоғамдық ғылымдар бойынша ғылыми ақпарат Институтының
құрылғанына 50 жыл (1969)
«Собеседник» газетінің шыққанына 35 жыл (1984)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ
ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШІ
1-2 қаңтар – Жаңа жыл
21-23 наурыз – Наурыз мейрамы
1 мамыр – Қазақстан халқының бiрлігі күнi
7 мамыр – Отан қорғаушылар күнi
9 мамыр – Жеңiс күнi
4 маусым – ҚР Мемлекеттік рәміздері күні
2 шілде – Ұлттық домбыра күні
6 шілде – Астана күні
30 тамыз – ҚР Конституциясы күнi
1 желтоқсан – ҚР Тұңғыш Президенті күні
16-17 желтоқсан – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күні
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2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІБИ
ЖӘНЕ БАСҚА МЕРЕКЕЛЕР ТІЗІМІ
Қаңтар
10 қаңтар – Ұлттық гвардия күні
Наурыз
1 наурыз – Алғыс білдіру күні
11 наурыз – Жерге қоныстандыру, геодезия және картография күні (нау
рыздың екінші сенбісі)
Сәуір
2 сәуір – Геолог күні (сәуірдің бірінші жексенбісі)
12 сәуір – Ғылым қызметкерлері күні
21 сәуір – ҚР Мемлекеттік күзет қызметі күні
Мамыр
21 мамыр – Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні
31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін мен аштық құрбандарын еске алу күні
Маусым
4 маусым – Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні
5 маусым – Эколог күні
маусымның екінші жексенбісі – Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні
маусымның үшінші жексенбісі – Медицина қызметкерлері күні
23 маусым – Полиция күні
23 маусым – Мемлекеттік қызметкерлер күні
28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні
Шілде
2 шілде – Дипломатиялық қызмет күні
шілденің екінші жексенбісі – Балық шаруашылығы қызметкерлері күні
шілденің үшінші жексенбісі – Металлург күні
шілденің төртінші жексенбісі – Сауда саласы қызметкерлерінің күні
13 шілде – Ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің күні
Тамыз
тамыздың бірінші жексенбісі – Көлік қызметкерлері күні
тамыздың екінші жексенбісі – Құрылысшы күні
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тамыздың үшінші жексенбісі – Спорт күні
18 тамыз – Шекарашы күні
тамыздың соңғы жексенбісі – Шахтер күні
Қыркүйек
1 қыркүйек – Білім күні
қыркүйектің бірінші жексенбісі – Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің
күні
қыркүйектің екінші жексенбісі – Отбасы күні қыркүйектің екінші
жексенбісі
қыркүйектің үшінші жексенбісі – Қазақстан халқы тілдерінің күні
қыркүйектің соңғы жексенбісі – Машина жасаушы күні
28 қыркүйек – Атомдық сала қызметкерлері күні
30 қыркүйек – Әділет органдары қызметкерлері күні
Қазан
6 қазан – Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлері күні
қазан айының бірінші жексенбісі – Мұғалімдер күні
қазанның үшінші жексенбісі – Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің
күні
қазанның соңғы жексенбісі – Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні
19 қазан – Құтқарушы күні
29 қазан – Күзет ұйымдары қызметкерлері күні
Қараша
5 қараша – Сыртқы барлау күні
8 қараша – Статистика қызметкері күні
15 қараша – ҚР Ұлттық валютасы – теңге күні, ҚР қаржылық жүйе
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі
қарашаның үшінші жексенбісі – Ауылшаруашылық қызметкерлері күні
Желтоқсан
6 желтоқсан – Прокуратура күн
желтоқсанның үшінші жексенбісі – Энергетик күні
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕРЕКЕЛЕР ЖӘНЕ
БҮКІЛӘЛЕМДІК КҮНДЕРДІҢ ТІЗІМІ
27 қаңтар – Бүкіләлемдік кеден күні
27 қаңтар – Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күні
11 ақпан – Ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күні
13 ақпан – Халықарлық радио күні
20 ақпан – Әлеуметтік әділет күні
21 ақпан – Халықаралық туған тіл күні
1 наурыз – Бүкіләлемдік азаматтық қорғаныс күні
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні
15 наурыз – Бүкіләлемдік тұтынушылар құқығын қорғау күні
21 наурыз – Бүкіләлемдік поэзия күні
21 наурыз – Халықаралық нәсілдік кемсітушілікті жою үшін күрес күні
22 наурыз – Бүкіләлемдік су күні
22 наурыз – Бүкіләлемдік гидрометеорология қызметінің күні
24 наурыз – Бүкіләлемдік туберкулез сырқатымен күрес күні
27 наурыз – Халықаралық театр күні
1 сәуір – Халықаралық құстар күні
1 сәуір – Күлкі күні
2 сәуір – Халықаралық балалар кітабы күні
7 сәуір – Бүкіләлемдік денсаулық күні
12 сәуір – Әуе мен ғарыш күні
18 сәуір – Халықаралық тарихи жерлер мен ескерткіштер күні
22 сәуір – Жер күні
23 сәуір – Бүкіләлемдік кітап пен авторлық құқық күні
24 сәуір – Халықаралық жастар ынтымақтастығы күні
29 сәуір – Бүкіләлемдік бауырластық қалалар күні
3 мамыр – Бүкіләлемдік еркін баспа күні
3 мамыр – Күн күні
8 мамыр - Бүкіләлемдік Қызыл Крест пен Қызыл Жарты Ай күні
10 мамыр – Халықаралық ана күні
15 мамыр – Халықаралық отбасы күні
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17 мамыр – Халықаралық электр байланысы күні
18 мамыр – Халықаралық мұражайлар күні
21 мамыр – Халықаралық мәдени даму күні
22 мамыр – Халықаралық биологиялық әртүрлілік күні
31 мамыр – Халықаралық шылымсыз күн
1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні
5 маусым – Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні
14 маусым – Бүкіләлемдік донор күні
14 маусым – Халықаралық шөлейттену және құрғақшылықпен күресу күні
23 маусым – Халықаралық Олимпия күні
26 маусым – Халықаралық нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес
күні
26 маусым – Халықаралық біріккен ұлттардың азаптау құрбандарын
қорғау күні
27 маусым – Халықаралық балық аулау күні
1 шілде – Бүкіләлемдік сәулет күні
1 шілде – Халықаралық кооперативтер күні
11 шілде – Бүкіләлемдік тұрғын халықтар күні
20 шілде – Халықаралық шахмат күні
6 тамыз – Бүкіләлемдік ядролық қаруға қарсы күрес күні; Хиросима күні
9 тамыз – Бүкіләлемдік байырғы халықтар күні
12 тамыз – Халықаралық жастар күні
23 тамыз – Құлдарды сату және оны жоюды еске алу халықаралық күні
8 қыркүйек – Халықаралық журналистер ынтымақтастығы күні
8 қыркүйек – Бүкіләлемдік сауатсыздықты түбегейлі жою күні
9 қыркүйек – Бүкіләлемдік сұлулық күні
10 қыркүйек – Бүкіләлемдік фашистік құрбандарды еске алу күні
21 қыркүйек – Халықаралық бейбітшілік күні
24 қыркүйек – Халықаралық керең күні
27 қыркүйек – Халықаралық туризм күні
1 қазан – Халықаралық қарттар күні
1 қазан – Халықаралық музыка күні
2 қазан – Халықаралық тұрғын үй күні
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9 қазан – Бүкіләлемдік пошта күні
10 қазан – Бүкіләлемдік психолог күні
11 қазан – Сұрапыл апат құбылыстар қаупін азайты халықаралық күні
14 қазан – Бүкіләлемдік стандарттау күні
15 қазан – Бүкіләлемдік ауыл әйелдерінің күні
24 қазан – Халықаралық БҰҰ күні
9 қараша – Бүкіләлемдік сапа күні (қарашаның екінші бейсенбісі)
10 қараша – Бүкіләлемдік жастар күні
13 қараша – Халықаралық зағиптар күні
14 қараша – Бүкіләлемдік диабет сырқатымен күрес күні
16 қараша – Халықаралық толеранттылық (төзімділік) күні
16 қараша – Халықаралық темекіден бас тарту күні
17 қараша – Халықаралық студенттер күні немесе халықаралық студент
тердің ынтымақтастығы күні
20 қараша – Бүкіләлемдік балалар күні
21 қараша – Бүкіләлемдік телевизия күні
21 қараша – Бүкіләлемдік сәлемдесу күні
25 қараша – Халықаралық әйелдерге көрсетілген зорлыққа қарсы күрес
күні
1 желтоқсан – Бүкіләлемдік ЖҚТБ-ға қарсы күрес күні
3 желтоқсан – Халықаралық мүгедектер күні
5 желтоқсан – Экономикалық және әлеуметтік даму үшін халықаралық
еріктілер күні
7 желтоқсан – Халықаралық азаматтық авиация күні
10 желтоқсан – Адам құқықтарының күні
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежегодный указатель «Знаменательные и памятные даты Павлодарской области», издаваемый на двух языках – краеведческий проект областной библиотеки имени С. Торайгырова, в соответствии с требованиями
времени, меняет свой формат. Указатель, рассказывающий об известных
личностях нашего края и событиях политической, социально-экономической и культурной жизни Павлодарского Прииртышья, представит только
хронологию знаменатальных и памятных дат.
Сведения о юбилярах и памятных датах можно найти в Интернетпространстве на многочисленных сайтах, порталах. Мы сочли нужным не
повторять тексты и рекомендуем обращаться в Интернет-ресурсы.
Также рекомендуем сайты областной библиотеки имени С. Торайгырова: «Литературная карта Павлодарского Прииртышья» (http://map.
pavlodarlibrary.kz), «Павлодар-индустриальное сердце Казахстана» (http://
tehno.pavlodarlibrary.kz), «QR-библиотека «Современные авторы Павлодарского Прииртышья» (http://qr.pavlodarlibrary.kz), «Созвездие имен: культура и искусство Павлодарской области» (http://esim.pavlodarlibrary.kz),
«Встречи на границах» (http://dialog.pavlodarlibrary.kz).
При поиске нужных сведений о тех или иных событиях, персоналиях можно использовать также множество справочно-библиографической литературы и других источников, имеющихся в фондах библиотеки.
Это «Национальная энциклопедия «Казахстан», «Литература Казахстана.
Энциклопедический справочник», Энциклопедия «Писатели Казахстана»,
Энциклопедия «Павлодарское Прииртышье, «1938-2008 Хронограф Павлодарской области», «Культура и искусство Павлодарского Прииртышья:
Люди. События. Факты», «Кто есть кто в Павлодарской области», «Почетные граждане города Павлодара», областные газеты «Сарыарқа самалы»,
«Звезда Прииртышья» и др. Для этого необходимо записаться и быть читателем библиотеки. Все услуги библиотека предоставляет бесплатно.
За оказанную помощь в уточнении некоторых дат и предоставлении
материалов мы благодарим ветеранов архивного дела Павлодарской области В.Д. Болтину и Л.В. Шевелеву.
Календарь также включает хронологический указатель государственных и юбилейных дат Республики Казахстан на 2019 год, хронологический
указатель юбилейных дат и событий СНГ и зарубежья, указатель государственных и национальных праздников Республики Казахстан, перечень
профессиональных и иных праздников Республики Казахстан, указатель
международных праздников и всемирных дней. Календарь снабжен алфа-
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витным указателем имен, отмеченных в календаре и географическим указателем.
Указатель адресован работникам библиотек, учреждений культуры и
широкому кругу читателей. PDF-версия «Календаря…» доступна на сайте
библиотеки: http:// www.pavlodarlibrary.kz
Для выявления дат и необходимых сведений использовался справочно-библиографический аппарат областной библиотеки им. С. Торайгырова. Кроме литературы, указанной в пособии, рекомендуем использовать
материалы, появившиеся в печати после выхода указателя.
Свои замечания просим высылать по адресу:
140000 г. Павлодар
Ул. Академика Сатпаева, 104,
Областная библиотека имени С. Торайгырова,
Информационно-библиографический отдел
e-mail:ounbibo@mail.ru
Тел.: 32-58-15, 32-40-18, 32-34-77
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
ЯНВАРЬ
1-

100 лет (1919) со дня выхода в свет в Павлодаре первого номера газеты «Голос степи» (издавалась до 11 сентября 1919 г.)

1-

100 лет (1919-2013) со дня рождения педагога, Отличника просвещения СССР и народного просвещения КазССР, Почетного гражданина
г. Павлодара Р.Ж. Аликова

1-

90 лет (1929) со дня выхода в свет в Павлодаре первого номера газеты
«Советская деревня», печатного органа Павлодарского окружного
ВКП(б) и окрисполкома (издавалась до 10 февраля 1930 г.)

3-

55 лет (1964) со дня принятия первой очереди Экибастузского третьего угольного разреза мощностью 1,5 млн.тонн угля в год

4-

80 лет (1939) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов
Казахстана Т. Коныра

4-

70 лет (1949) со дня рождения оперного певца, заслуженного артиста
РК Б.К. Кожабаева

4-

45 лет (1974) со дня открытия в Павлодаре Дома-интерната для престарелых и инвалидов (ныне КГУ «Центр оказания специальных
социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа Павлодарской области»)

5-

80 лет (1939) со дня образования Управления Народного Комиссариа
та юстиции КазССР при оргкомитете Президиума Верховного Совета КазССР по Павлодарской области (ныне Департамента юстиции
Павлодарской области)

9-

70 лет (1949) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов РК, Почетного гражданина Актогайского района, переводчика
Б.Р. Рамазанова

10 - 95 лет (1924-2013) со дня рождения участника ВОВ, полного Кавалера ордена Славы 3-х степеней П.П. Больбота
11 - 95 лет (1924-1980) со дня рождения акына-импровизатора К. Ныгманова
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11 - 65 лет (1954-2016) со дня рождения живописца, члена Союза художников и академика Академии Художеств Республики Казахстан
К.Н. Каржасова
12 - 90 лет (1929-2005) со дня рождения ученого-экономиста, доктора экономических наук М.Г. Исаевой
15 - 110 лет (1909-2004) со дня рождения шахтера, Героя Социалистического Труда С.Т. Темирбаева
16 - 140 лет (1879-1945) со дня рождения русского ученого, исследователя
Павлодарской области П.Л. Драверта
19 - 100 лет (1919-2016) со дня рождения поэтессы, член Союза журналистов СССР Р. Пфлюг
22 - 95 лет (1924–2009) со дня рождения ветерана войны и труда, организатора образования, заслуженного учителя КазССР, краеведа
В.И. Щербинко
22 - 80 лет (1939) со дня рождения ветерана телевидения, диктора, заслуженного артиста КазССР Л.К. Сеитова
23 - 50 лет (1969) со дня рождения олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта РК, Почетного гражданина Павлодара Л.В. Прокашевой
24 - 120 лет (1899-1967) со дня рождения ученого-геолога, доктора геологических наук Р.А. Борукаева
27 - 90 лет (1929-2004) со дня рождения поэта, члена литобъединения
им. П. Васильева П.Н. Гусева
29 - 95 лет (1924-2013) со дня рождения журналиста, поэта, члена Союза
журналистов Казахстана Б.Ш. Абдыкадырова
120 лет (1899) со дня основания близ озера Экибастуз поселения
с таким же названием и начало разработки угля
50 лет (1969) со дня вступления в строй Павлодарского пассажирского речного порта с вокзалом и гостиницей
30 лет (1989) со дня выхода в свет в г. Павлодаре первой рекламноинформационной газеты «Курьер» (издавалась до 2002 г.)
25 лет (1994) со дня открытия мемориального музея Машхур Жусупа Копеева в с. Жанажол Баянаульского района

58

ФЕВРАЛЬ
2-

190 лет (1829-1884) со дня рождения немецкого ученого, исследователя Павлодарской области А.Э. Брема

5-

80 лет (1939) со дня рождения генерал-майора полиции, заслуженного работника Министерства внутренних дел РК К.Г. Дюйсембина

9-

20 лет (1999) со дня открытия памятника К.И. Сатпаеву в Баянауле

13 - 170 лет (1849-1936) со дня рождения этнографа, исследователя Павлодарского Прииртышья Ф.А. Щербины
13 - 105 лет (1914-1976) со дня рождения киноведа, сценариста, кандидата
искусствоведческих наук К.С. Сиранова
15 - 115 лет (1904-1971) со дня рождения ученого-металлурга, доктора
технических наук А.Л. Цефта
15 - 105 лет (1914-1970) со дня рождения режиссера театра и кино, актера,
народного артиста КазССР Ш.К. Айманова
15 - 90 лет (1929) со дня выхода первого номера газеты «Кеңес туы», первой в Павлодарском Прииртышье газеты на казахском языке (ныне
областная газета «Сарыарка самалы»)
15 - 80 лет (1939-2011) со дня рождения ученого-физика, кандидата физико-математических наук, профессора К.К. Кайдарова
20 - 15 лет (2004) со дня отгрузки на разрезе «Восточный» в Экибастузе
300-миллионной тонны угля
21 - 70 лет (1949) со дня рождения художника, члена Союза художников
Казахстана, действительного члена-корреспондента Академии художеств РК В.М. Приходько
22 - 65 лет (1954) со дня рождения поэта, журналиста, Председателя павлодарского филиала Союза писателей Казахстана А. Кани
23 - 80 лет (1939) со дня рождения ученого-конструктора, доктора технических наук М.М. Жасимова
25 - 90 лет (1929) со дня рождения краеведа, историка, публициста
М.С. Тереник
20 лет (1999) со дня открытия в Баянауле первого профессионального лицея (ныне агротехнический колледж)
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МАРТ
6-

65 лет (1954) со дня открытия в г. Павлодаре детской технической
станции

6-

50 лет (1969) со дня утверждения первого герба г. Павлодара

6-

35 лет (1984) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Береговая
в улицу Айманова

8-

65 лет (1954) со дня рождения фотожурналиста, члена Союза журналистов Казахстана, члена Национальной Ассоциации фотоискусства
Канады В.Н. Бугаева

9-

25 лет (1994) со дня переименования в г. Павлодаре улиц Тургенева
в улицу Каирбаева, Красноармейцев в улицу Кривенко, Свердлова
в улицу Ломова

10 - 55 лет (1964) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Школьная
в улицу Камзина, улицы Вокзальная в улицу Катаева
13 - 90 лет (1929-2002) со дня рождения, Заслуженного архитектора
КазССР Г.В. Гальченко
14 - 75 лет (1944-2012) со дня рождения ученого-селекционера, доктора
биологических наук Е.Ш. Шаханова
24 - 85 лет (1934-2004) со дня рождения председателя международного
общества «Қазақ тілі» по Павлодарской области и по Качирскому
району (1992-1996), члена Союза Журналистов РК, обладателя знака
«Құрмет Белгісі», летописца С.К. Шектыбаева
75 лет (1944) со дня прибытия в Павлодарскую область спецпереселенцев с Северного Кавказа
35 лет (1984) со дня открытия в г. Павлодаре областной стоматологической поликлиники (ныне КГП на ПХБ «Павлодарская областная
стоматологическая поликлиника»)
АПРЕЛЬ
3-10 90 лет (1929) со дня проведения в г. Павлодаре первой окружной конференции ВЛКСМ
7-
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50 лет (1969) со дня проведения первого слета женщин-механизаторов в городе Павлодаре

8-

20 лет (1999) со дня образования Павлодарского городского суда

9-

10 лет (2009) со дня открытия в Павлодаре первого социального магазина «Шапағат»

10 - 95 лет (1924-1993) со дня рождения ученого-математика, доктора физико-математических наук С. Елубаева
12 - 120 лет (1899-1964) со дня рождения ученого-геолога, академика,
первого президента Академии наук КазССР, доктора геологических
наук, государственного и общественного деятеля К.И. Сатпаева
13 - 55 лет (1964) со дня образования поселка Калкаман
14

100 лет (1914-1995) со дня рождения механизатора, комбайнера Героя
Социалистического Труда В.В. Титирко

17 - 25 лет (1994) со дня открытия в Павлодаре пожарно-технического
центра (ныне музей «Пожарно-технического центра»)
20 - 110 лет (1909-1988) со дня рождения ученого-почвоведа, кандидата
сельскохозяйственных наук, Заслуженного работника сельского хозяйства КазССР Г.Г. Берестовского
21 - 85 лет (1934-2018) со дня рождения ученого, кандидата экономических наук, профессора, краеведа, члена Союза журналистов Казахстана С.И. Джаксыбаева
22 - 65 лет (1954) со дня начала освоения целины в Павлодарской области
22 - 40 лет (1979) со дня учреждения в Павлодаре поста № 1 у обелиска
Славы воинам-павлодарцам, погибшим в годы ВОВ
25 - 80 лет (1939-2009) со дня рождения художника, члена Союза художников, академика Академии художеств РК А.И. Бибина
27 - 15 лет (2004) со дня образования управления по развитию языков
Павлодарской области
29 - 80 лет (1939) со дня рождения ученого-химика, доктора химических
наук М.Р. Танашевой
30 - 95 лет (1924-1988) со дня рождения актера, режиссера, Заслуженного
артиста КазССР, директора драмтеатра им. А.П. Чехова в 1959-1970 гг.
В.И. Ермакова
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45 лет (1974) со дня открытия в Павлодаре городской поликлиники
№1
40 лет (1979) со дня открытия в Алматы в выставочном зале Союза
художников Казахстана первой выставки работ павлодарских художников
МАЙ
1-

80 лет (1939-2009) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов Казахстана В.В. Швайко

4-

105 лет (1914-1986) со дня рождения писателя, драматурга, фармацевта, доктора медицинских наук, кандидата фармацевтических наук
С.Х. Субханбердина

4-

95 лет (1924-1987) со дня рождения Героя Советского Союза
И.В. Кутурги

4-

95 лет (1924) со дня проведения в г. Павлодаре первых выборов
в Павлодарский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

8-

75 лет (1944) со дня образования в составе Павлодарской области новых районов: Галкинского и Михайловского

9-

60 лет (1959) со дня передачи Бескарагайского района Павлодарской области в состав Семипалатинской области

9-

40 лет (1979) со дня открытия в Павлодаре памятника Герою Советского Союза Канашу Камзину

10 - 95 лет (1924-2014) со дня рождения ветерана ВОВ, участника Парада
ветеранов на Красной площади в Москве (1995) С.М. Баймухамбетова
11 - 115 лет (1904-1985) со дня рождения ученого-археолога, историка,
этнографа, литературоведа, искусствоведа, доктора филологических
наук А.Х. Маргулана
11 - 85 лет (1934) со дня рождения железнодорожника, заслуженного работника транспорта РК, Почетного гражданина Павлодара А.С. Саркыншакова
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12 - 105 лет (1914-1985) со дня рождения участника ВОВ, полного Кавалера ордена Славы 3-х степеней, Почетного гражданина г. Павлодара
Г.У. Ткачева
14 - 65 лет (1954) со дня рождения художника, академика Академии художеств РК, члена Союза художников Казахстана, Казахстанской Ассоциации художников, председателя Павлодарского отделения Союза
художников Казахстана А.Е. Игембаева
16 - 20 лет (1994) со дня присвоения павлодарской средней школе № 12
имени Х. Бекхожина
19 - 70 лет (1949) со дня рождения поэтессы, члена литобъединения им.
П. Васильева Л.Г. Гавриковой
22 - 20 лет (1999) со дня проведения первого областного благотворительного телемарафона
23 - 95 лет (1924-2003) со дня рождения ученого-археолога, доктора исторических наук К.А. Акишева
24 - 125 лет (1894-1933) со дня рождения поэта-сатирика, публициста,
общественного деятеля С. Донентаева
25 -

100 лет (1919-2000) со дня рождения комбайнера, Героя Социалистического Труда П.Ф. Музыки

29 - 40 лет (1979) со дня создания Государственного заказника по охране диких животных на территории Баянаульского района
31 - 95 лет (1924-2014) со дня рождения шахтера, Героя Социалистического Труда, Заслуженного шахтера КазССР С.П. Куржея
40 лет (1979) со дня открытия астероида, названного в честь
К.И. Сатпаева
25 лет (1994) со дня открытия Экибастузского инженерно-технического института им. К.И. Сатпаева
15 лет (2004) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Фрунзе
в улицу Академика Маргулана
ИЮНЬ
1-2

80 лет (1939) со дня проведения первого областного слета акынов
и писателей
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1-

20 лет (1999) со дня проведения в Павлодаре первого областного детского фестиваля «Балдаурен»

5-

95 лет (1924) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки
КазССР Ф.А. Мироновой

8-

70 лет (1949) со дня рождения журналиста, поэта, члена литобъединения им. П. Васильева Ж. Садыкова

11 - 70 лет (1949) со дня сдачи в эксплуатацию железнодорожного моста
через р. Иртыш
14 - 65 лет (1954) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки РК
Ж.А. Чайкиной
15 - 65 лет (1954) со дня рождения государственного деятеля, акима Павлодарской области (1993-1997) Д.К. Ахметова
17 - 115 лет (1904-1982) со дня рождения организатора музыкального
образования в Павлодарской области, первого директора Павлодарского музыкального училища им. П.И. Чайковского, скрипачки
Г.Э. Кромер
30 - 55 лет (1964) со дня вступления в строй Павлодарской ТЭЦ-1
70 лет (1949) со дня открытия авиационного пассажирского сообщения Павлодар-Москва
20 лет (1999) со дня открытия областной специализированной кадетской школы-интерната «Қаһарман» (ныне КГУ «Областная
специализированная военная школа-интернат»)
20 лет (1999) со дня образования Павлодарского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
ИЮЛЬ
1-

70 лет (1949) со дня организации в Баянаульском районе первой в области машинно-животноводческой станции

1-

60 лет (1959) со дня открытия Павлодарского музыкального училища (ныне ГУ «Комплекс Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей»)
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1-

60 лет (1959) со дня открытия в г. Экибастузе городского Дома культуры (ныне ГЦК «Өнер»)

6-

90 лет (1929-1998) со дня рождения агронома, Героя Социалистического Труда М.И. Трусова

6-

10 лет (2009) со дня открытия в г. Аксу памятника К.И. Сатпаеву

12 - 70 лет (1949-1997) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов Казахстана Ж. Турганбекова
14 - 20 лет (1999) со дня открытия Павлодарского городского архива (ныне
КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу»)
18 - 70 лет (1949) со дня рождения общественного деятеля, председателя
Славянского этнокультурного объединения Т.И. Кузиной
20 - 90 лет (1929-1998) со дня рождения композитора, Заслуженного деятеля искусств КазССР, народного артиста КазССР А.В. Бычкова
21 - 95 лет (1924-1994) со дня рождения участника ВОВ, полного Кавалера ордена Славы 3-х степеней В.С. Орлова
22 - 55 лет (1964) со дня открытия Павлодарской областной станции
переливания крови (ныне КГКП «Павлодарский областной центр
крови»)
23 - 95 лет (1924-2003) со дня рождения государственного деятеля, Почетного гражданина г. Павлодара Х.Х. Демесинова
28 - 55 лет (1964) со дня открытия в г. Павлодаре средней школы № 27
31 - 40 лет (1979) со дня начала работы в Павлодаре Всесоюзной летучки
журналистов
60 лет (1959) со дня открытия в Павлодаре гостиницы «Казахстан»
60 лет (1959) со дня сдачи в эксплуатацию в Экибастузе второго
угольного разреза
60 лет (1959) со дня открытия в Павлодаре ресторана «Иртыш»
АВГУСТ
4-

90 лет (1929-1989) со дня рождения краеведа, фотографа Л.Д. Багае
ва
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5-

60 лет (1959) со дня рождения педагога, доктора педагогических наук,
профессора, члена-корреспондента Академии археологических наук
РФ Н.Э. Пфейфер

11 - 135 лет (1884-1928) со дня рождения писателя и художника А.С. Сорокина
11 - 45 лет (1974) со дня открытия Павлодарского машиностроительного колледжа
11 - 40 лет (1979) со дня открытия Павлодарского областного наркологического диспансера (ныне КГП на ПХВ «Павлодарский областной
наркологический диспансер»)
12 - 310 лет (1709-1755) со дня рождения русского ученого, исследователя
Павлодарского Прииртышья И.Г. Гмелина
13 - 80 лет (1939) со дня присвоения новым улицам г. Павлодара названия
Затонская и имени Амангельды
13 - 20 лет (1999) со дня открытия в г. Павлодаре школы для одаренных
детей «Жас дарын» (ныне ГУ «Специализированная школа «Жас дарын» Павлодара»)
14 - 80 лет (1939) со дня рождения тракториста, Героя Социалистического
Труда А.А. Ахмединова
18 - 80 лет (1939-2009) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов Казахстана, Почетного журналиста Казахстана, поэта
К.К. Смагулова
19 - 65 лет (1954) со дня выхода в свет первого номера газеты «Знамя
коммунизма»
23 - 65 лет (1954) со дня образования Управления водного хозяйства при
Павлодарском облисполкоме (ныне Департамент водного хозяйства
Павлодарской области)
40 лет (1979) со дня открытия в г. Павлодаре детско-юношеской
спортивной школы № 5
СЕНТЯБРЬ
1-
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25 лет (1994) со дня открытия в г. Павлодаре областного казахско-турецкого лицея (ныне КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для
одаренных юношей)

4-

120 лет (1899-1944) со дня рождения Героя Советского Союза
А.Н. Елгина

4-

60 лет (1959) со дня присвоения имени Курмангазы Павлодарской
музыкальной школе № 1; имени А.П. Чехова областному драматическому театру; имени Г.Н. Потанина областному историкокраеведческому музею

5-

135 лет (1884-1958) со дня рождения фотографа, краеведа, основателя
и первого директора Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина Д.П. Багаева

7-

100 лет (1919-1988) со дня рождения народного артиста КазССР, кюйши-домбриста Р.Б. Омарова

10 - 90 лет (1929–1981) со дня рождения железнодорожника, Героя Социа
листического Труда В.К. Литвинова
10 - 80 лет (1939-2008) со дня рождения поэта, педагога, члена литобъединения им. П. Васильева Н. Юсупова
14 - 250 лет (1769-1859) со дня рождения немецкого ученого, исследователя Павлодарского Прииртышья А. Гумбольдта
18 - 120 лет (1899-1972) со дня рождения писателя и педагога А.В. Некрасова
21 - 95 лет (1924-1998) со дня рождения ученого-историка, доктора исторических наук Х.А. Аргынбаева
22 - 20 лет (1999) со дня присвоения каналу «Иртыш-Караганда» имени К.И. Сатпаева
23 - 50 лет (1969) со дня открытия в Павлодаре бюро по трудоустройству
граждан
26 - 55 лет (1964) со дня основания Павлодарского областного художественного музея
35 лет (1984) со дня открытия факультета усовершенствования
врачей при Павлодарском областном отделе здравоохранения (ныне
филиал Семипалатинского медицинского университета)
35 лет (1984) со дня открытия в г. Павлодаре водного спортивного
клуба «Дельфин»
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25 лет (1994) со дня открытия исторического факультета ПГПИ
(ныне ПГПУ)
ОКТЯБРЬ
1-

100 лет (1919-2003) со дня рождения ученого, кандидата историчес
ких наук, общественного деятеля, Заслуженного учителя РК
Ж.А. Ахметова

1-

40 лет (1979) со дня открытия в Павлодаре детской художественной
школы № 1

5-

90 лет (1929) со дня рождения ученого-ветеринара, доктора ветеринарных наук И.И. Гуславского

10 - 105 лет (1914-1993) со дня рождения доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки
КазССР А.К. Каюпова
13 - 90 лет (1929-1996) со дня рождения ученого, доктора геолого-минералогических наук К.М. Муканова
16 - 80 лет (1939) со дня образования Лебяжинского района (ныне район
Аққулы)
16 - 80 лет (1939) со дня образования Майского района
19 - 70 лет (1949) со дня рождения поэтессы, председателя литобъединения им. П. Васильева Т.В. Окольничьей
20 - 100 лет (1919-2006) со дня рождения поэтессы Н.Р. Ваккер
20 - 55 лет (1964) со дня получения первого павлодарского глинозема
на алюминиевом заводе
21 - 70 лет (1949) со дня рождения журналиста, ветерана радиожурналистики Д.Б. Карашашевой
22 - 20 лет (1999) со дня открытия Благовещенского кафедрального собора в г. Павлодаре
23 - 20 лет (1999) со дня закладки в г. Павлодаре краеугольного камня
главной мусульманской мечети
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24 - 65 лет (1954) со дня открытия в г. Павлодаре первой областной сельскохозяйственной выставки
31 - 15 лет (2004) со дня образования регионального карачаево-черкесского и кабардино-балкарского этнокультурного объединения
«Эльбрус»
90 лет (1929) со дня образования Павлодарского педагогического
училища (ныне педколледж им. Б. Ахметова)
55 лет (1964) со дня пуска первой очереди Павлодарского алюминие
вого завода (ныне АО «Алюминий Казахстана»)
НОЯБРЬ
1-

70 лет (1949) со дня рождения журналиста, поэта, члена Союза писателей Казахстана Ж. Когабаева

1-

45 лет (1974) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Строительная в улицу Семенченко

4-

90 лет (1929-1992) со дня рождения певца, Заслуженного артиста
КазССР С.А. Абусеитова

5-

135 лет (1884-1918) со дня рождения писателя А.Е. Новоселова

6-

95 лет (1924-1986) со дня рождения художника Н. Нурмухаммедова

6-

55 лет (1964) со дня открытия в Павлодаре Дома связи (ныне
АО «Қазақтелеком»)

7-

100 лет (1919-2004) со дня рождения животновода, Героя Социалистического Труда Ш. Аргымбаева

7-

95 лет (1924-2010) со дня рождения журналиста, писателя и поэта,
члена Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР, Заслуженного работника культуры КазССР, Почетного гражданина Иртышского района М.К. Жаманбалинова

12 - 20 лет (1999) со дня выработки миллионной тонны глинозема на
ОАО «Алюминий Казахстана»
22 - 20 лет (1999) со дня организации Центра казахского национального творчества (ныне КГКП Областной центр народного творчества и
культурно-досуговой деятельности «Шанырақ»)
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25 - 95 лет (1924-2015) со дня рождения общественного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйства Казахстана, участника ВОВ
К.А. Жумабекова
25 - 70 лет (1949-2015) со дня рождения художника, члена Союза художников РК А.В. Гулина
29 - 100 лет (1919-1944) со дня рождения Героя Советского Союза
К. Камзина
29 - 100 лет (1919) со дня освобождения г. Павлодара от колчаковцев
30 - 75 лет (1944) со дня рождения ученого-языковеда, доктора филологических наук Л.К. Жаналиной
65 лет (1954) со дня переименования совхоза «Баракпаевский» в «Пограничник»
45 лет (1974) со дня открытия в гг. Павлодаре и Экибастузе автодрома
30 лет (1989) со дня открытия областного Центра клинической иммунологии Павлодарской области
15 лет (2004) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Советов
в улицу Академика Бектурова
ДЕКАБРЬ
1-

100 лет (1919) со дня образования Павлодарского уездного революционного комитета (Уревкома)

2-

75 лет (1944) со дня рождения журналиста, поэта, члена Союза журналистов Казахстана, члена Союза писателей Казахстана С. Баязитова

5-

100 лет (1919-1980) со дня рождения государственного деятеля, Заслуженного работника культуры КазССР Х.А. Абылгазина

7-11 30 лет (1989) со дня проведения в г. Павлодаре первых Всесоюзных
Васильевских чтений
13 - 85 лет (1934-2000) со дня рождения ученого-правоведа, доктора юридических наук Е.Г. Жакишева
20 - 115 лет (1904-1980) со дня рождения государственного деятеля, Героя
Социалистического Труда П.Т. Антонова
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20 - 105 лет (1914-1979) со дня рождения актера, Заслуженного артиста
КазССР Ж. Турсынова
21 - 55 лет (1964) со дня подписания государственного акта о приеме
в эксплуатацию первой очереди Павлодарского грузового порта
23 - 110 лет (1909-1937) со дня рождения поэта П.Н. Васильева
23 - 120 лет (1899) со дня основания судоремонтных мастерских
24 - 80 лет (1939) со дня первых выборов в областной Совет депутатов
трудящихся
25 - 65 лет (1954) со дня сдачи в эксплуатацию Иртышского угольного
разреза № 1
28 - 90 лет (1929) со дня рождения ученого-языковеда, доктора филологических наук Н.К. Демесиновой
30 - 45 лет (1974) со дня сдачи в эксплуатацию Павлодарского картоннорубероидного завода
100 лет (1919) со дня выхода в свет в г. Павлодаре первого номера
газеты «Известия Павлодарского ревкома» (издавалась до 29 февраля 1920 г.)
45 лет (1974) со дня сдачи в эксплуатацию канала Иртыш-Кара
ганда
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ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
265 лет (1754-1836) со дня рождения Шон би Едыгеулы
220 лет (1799-1837) со дня рождения Шорман би Кушукулы
180 лет (1839-1888) со дня рождения русского историка, исследователя Павлодарского Прииртышья Ф.Н. Усова
175 лет (1844-1932) со дня рождения открывателя Экибастузского угольного бассейна К. Пшембаева
155 лет (1864) со дня открытия Джамантузского угольного месторождения
135 лет (1884-1933) со дня рождения народного композитора, поэта, певца
К. Альсеитова
130 лет (1889-1931) со дня рождения писателя, драматурга, поэта, переводчика, литературоведа, педагога Ж. Аймаутова
130 лет (1889-1940) со дня рождения народного акына-импровизатора,
режиссера-постановщика Т. Аргынбаева
130 лет (1889-1978) со дня рождения певца, Заслуженного артиста КазССР
Ж. Тогандыкова
125 лет (1894-1937) со дня рождения публициста, организатора здравоохранения в области А.Ж. Сеитова
125 лет (1894-1938) со дня рождения государственного и общественного
деятеля, публициста, журналиста М. Саматова
125 лет (1894-1971) со дня рождения общественного деятеля Н. Тлеубердина
120 лет (189-1944) со дня рождения Героя Советского Союза И.В. Бабина
120 лет (1899) со дня сдачи в эксплуатацию первой в Павлодаре Воскресенской железной дороги
115 лет (1904-1938) со дня рождения журналиста, редактора областной
газеты «Кызыл Ту» (1936-1938) А. Аяпбергенова
115 лет (1904-1968) со дня рождения государственного и общественного
деятеля Ш. Таукеханова
115 лет (1904) со дня основания села Жолкудук (ныне сельская зона г. Аксу)
110 лет (1909-1944) со дня рождения военачальника, полковника А. Баймульдина
110 лет (1909-1990) со дня рождения ученого, первого инженера-казаха,
землеустроителя А. Абишева
110 лет (1909) со дня основания сел Голубовка Иртышского района,
Луганск, Розовка Павлодарского района, Лозовое, Ковалевка, Констан-
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тиновка, Ольгино, Новопокровка, Успенка Успенского района, Красиловка Щербактинского района, Харьковское Актогайского района,
Сычевка Черноярского сельского округа
105 лет (1914-1998) со дня рождения государственного деятеля, участника
ВОВ Д.А. Асанова
105 лет (1914-1995) со дня рождения актера, режиссера, Заслуженного артиста КазССР А.К. Шаймерденова
105 лет (1914) со дня основания сел Калиновка, Львовка Качирского
района, Богатырь Успенского района, Богодаровка, Назаровка, Татьяновка Щербактинского района
100 лет (1919-1943) со дня рождения оперного певца, музыканта, участника
ВОВ Н.Б. Баязитова
100 лет (1919-1945) со дня рождения участника ВОВ, полного Кавалера
ордена Славы 3-х степеней Б.Х. Хайдарова
100 лет (1919-1945) со дня рождения участника ВОВ, полного Кавалера
ордена Славы 3-х степеней С. Рубаева
95 лет (1924-2007) со дня рождения Кавалера ордена Славы 2-й и 3-й степеней М. Макауова
95 лет (1924) со дня пуска в эксплуатацию железной дороги СлавгородКулунда-Павлодар
90 лет (1929) со дня открытия автобусного сообщения КаркаралинскБаянаул-Павлодар
85 лет (1934) со дня рождения генерала-майора КГБ СССР Ж.Б. Марденова
85 лет (1934) со дня добычи первого золота на Майкаинском руднике
80 лет (1939) со дня открытия Павлодарского хлебокомбината
80 лет (1939) со дня открытия районной больницы села Аққулы
75 лет (1944) со дня проведения первой областной олимпиады художественной самодеятельности
70 лет (1949-2006) со дня рождения актера театра и кино Ж.А. Искакова
70 лет (1949) со дня образования двухгодичной школы медицинских
сестер (ныне Павлодарский медицинский колледж)
70 лет (1949) со дня начала железнодорожного сообщения Павлодар-Экибастуз
65 лет (1954) со дня организации школы ДОСААФ
65 лет (1954) со дня открытия Успенской районной детской библиотеки
65 лет (1954) со дня открытия железнодорожной станции 4-го класса Бозшаколь
65 лет (1954) со дня организации Павлодарского медицинского училища
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60 лет (1959) со дня открытия в Экибастузе асфальтового завода
60 лет (1959) со дня основания села Валиханово Железинского района
60 лет (1959) со дня создания областной детской библиотеки (ныне отдел
детской литературы ОУНБ им. С. Торайгырова)
55 лет (1964) со дня создания первого в области Щербактинского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства
55 лет (1964) со дня открытия Центральной детской библиотеки им.
А. Гайдара
55 лет (1964) со дня открытия Кенжекольской сельской библиотеки
55 лет (1964) со дня открытия в Павлодарском педагогическом институте
кафедры педагогики и психологии (ныне кафедра теоретической и прикладной психологии и педагогики ПГПУ)
55 лет (1964) со дня открытия в г. Павлодаре городской больницы № 2
55 лет (1964) со дня переименования улицы Акмолинская в улицу Сейфуллина
50 лет (1969) со дня открытия в Павлодаре детской библиотеки № 4
45 лет (1974) со дня открытия в Павлодаре парка культуры и отдыха им.
Ю. Гагарина
40 лет (1979) со дня открытия в г. Павлодаре массовой библиотеки № 15
35 лет (1984) со дня введения в г. Экибастузе в эксплуатацию ГРЭС-1
35 лет (1984) со дня открытия в Павлодаре городской инфекционной больницы
30 лет (1989) со дня первого празднования в Павлодаре Наурыза
30 лет (1989) со дня организации областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом
30 лет (1989) со дня организация в Павлодарской области общественного
движения «Невада-Семипалатинск»
25 лет (1994) со дня переименования в г. Павлодаре улицы Бебеля в улицу
Естая
20 лет (1999) со дня открытия в Павлодаре областного перинатального
центра (ныне КГП ПХВ «Павлодарский областной перинатальный центр»)
20 лет (1999) со дня образования в Павлодаре греческого этнокультурного
объединения «Эльпида»
20 лет (1999) со дня создания Павлодарского колледжа сервиса
20 лет (1999) со дня создания Павлодарского гуманитарного колледжа
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ И ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2019 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января 115 лет (1904-1973) со дня рождения народного художника КазССР
А. Кастеева
1 января 105 лет (1914-1995) со дня рождения актрисы, Народной артистки
КазССР С. Майкановой
1 января 105 лет (1909-1993) со дня рождения певца, Народного артиста
КазССР Г. Курмангалиева
5 января 105 лет (1914-1986) со дня рождения певицы, Народной артистки
КазССР Р. Есимжановой
10 января 85 лет (1934) со дня выхода первого номера газеты «Қазақ
әдебиеті»
13 января 85 лет (1934) со дня открытия Казахского государственного
академического театра оперы и балета им. Абая
15 января 85 лет (1934) со дня открытия Казахского национального университета им. Аль-Фараби
30 января 105 лет (1914-1937) со дня рождения писателя С. Ерубаева
30 января 105 лет (1914-1986) со дня рождения кинооператора, заслуженного деятеля искусств КазССР М.И. Берковича
ФЕВРАЛЬ
4 февраля 165 лет (1854) со дня основания города Алматы
4 февраля 110 лет (1909-1998) со дня рождения поэта А. Тажибаева
11 февраля 85 лет (1934-2006) со дня рождения писателя С. Жунусова
20 февраля 120 лет (1899-1944) со дня рождения государственного и общественного деятеля О. Жандосова
28 февраля 30 лет (1989) со дня создания анитиядерного движения «Невада-Семипалатинск»
МАРТ
8 марта 100 лет (1919-2006) со дня рождения актрисы, Народной артистки
КазССР А. Умурзаковой
8 марта 150 лет (1869-1936) со дня рождения этнографа, исследователя казахского искусства А.В. Затаевича
18 марта 95 лет (1924-2000) со дня рождения писателя М.Д. Симашко
25 марта 85 лет (1934) со дня рождения писателя К. Турсункулова
31 марта 100 лет (1919-1942) со дня рождения Героя Советского Союза
Н. Абдирова
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АПРЕЛЬ
4 апреля 125 лет (1894-1938) со дня рождения революционного деятеля
М. Татимова
15 апреля 105 лет (1914-2000) со дня рождения писателя 3. Самади
20 апреля 95 лет (1924-1944) со дня рождения Героя Советского Союза
А. Молдагуловой
МАЙ
1 мая 125 лет (1894-1937) со дня рождения поэта И. Джансугурова
3 мая 115 лет (1904-1926) со дня рождения поэтессы Ш. Иманбаевой
5 мая 95 лет (1924-1980) со дня рождения поэта Г. Жумабаева
8 мая 135 лет (1884-1976) со дня рождения народного акына, певца, композитора К. Азербаева
12 мая 140 лет (1879-1937) со дня рождения общественного деятеля, педагога, этнографа М. Тынышбаева
12 мая 95 лет (1924-2000) со дня рождения акына К. Шакеева
12 мая 85 лет (1934) со дня создания Семипалатинского музыкальнодраматического театра им. Абая
15 мая 85 лет (1934-1994) со дня рождения поэта С. Жиенбаева
25 мая 95 лет (1924-2013) со дня рождения Героя Советского Союза
С.К. Нурмаганбетова
ИЮНЬ
2 июня 135 лет (1884-1953) со дня рождения государственного и общественного деятеля А. Джангильдина
9 июня 195 лет (1824) со дня основания г. Кокшетау
12 июня 85 лет (1934) со дня открытия I съезда писателей Казахстана
25 июня 85 лет (1934) со дня организации Казахского государственного
оркестра народных инструментов им. Курмангазы
ИЮЛЬ
12 июля 125 лет (1894-1988) со дня рождения писателя Н. Раевского
12 июля 125 лет (1894-1971) со дня рождения актера, режиссера, Народного
артиста КазССР Ю. Завадского
15 июля 75 лет (1944) со дня рождения ученого, доктора исторических наук
С.К. Козыбаева
АВГУСТ
6 августа 95 лет (1924-2012) со дня рождения писателя, ученого-филолога
Х. Адибаева
7 августа 110 лет (1909-1957) со дня рождения поэта П.Н. Кузнецова
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15 августа 75 лет (1944) со дня открытия Казахского государственного
женского педагогического института (ЖенПИ)
17 августа 95 лет (1924) со дня рождения ученого, доктора филологических
наук Р.Г. Сыздыковой
23 августа 75 лет (1944) со дня рождения поэтессы А. Бахтыгереевой
25 августа 100 лет (1919-1987) со дня рождения писателя О. Мацкевича
28 августа 115 лет (1904-1977) со дня рождения певца, народного артиста
КазССР Ж. Елебекова
31 августа 115 лет (1904-1998) со дня рождения литературоведа, доктора
филологических наук З.С. Кедриной
СЕНТЯБРЬ
5 сентября 95 лет (1924-1991) со дня рождения композитора С. Мухамеджанова
21 сентября 115 лет (1904-2000) со дня рождения актера, народного артиста
КазССР К.У. Бадырова
22 сентября 85 лет (1934) со дня открытия КазНТУ им. К. Сатпаева
24 сентября 85 лет (1934) со дня открытия Уйгурского музыкально-драматического театра
Сентябрь 85 лет (1934) со дня создания Шымкентского драматического
театра им. Ж. Шанина
ОКТЯБРЬ
4 октября 115 лет (1904-1987) со дня рождения писателя, литературоведа
Б. Кенжебаева
5 октября 95 лет (1924-1988) со дня рождения писателя-сатирика Ш. Смаханулы
11 октября 85 лет (1934) со дня рождения экономиста, доктора экономических наук А.К. Кошанова
13 октября 95 лет (1924-1992) со дня рождения писателя Б. Сокпакбаева
15 октября 125 лет (1894-1938) со дня рождения поэта, государственного
деятеля С. Сейфуллина
16 октября 85 лет (1934) со дня создания Семипалатинского русского драматического театра
18 октября 95 лет (1924) со дня рождения писателя М. Дузенова
21 октября 30 лет (1989) со дня создания Международного общества
«Қазақ тілі»
22 октября 95 лет (1924) со дня рождения народного писателя Казахстана
А.К. Нурпеисова
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28 октября 85 лет (1934-2015) со дня рождения писателя, переводчика
Г.К. Бельгера
Октябрь 100 лет (1919) со дня создания Костанайского историко-краеведческого музея
НОЯБРЬ
7 ноября 85 лет (1934) со дня постановки оперы «Кыз Жибек»
11 ноября 95 лет (1924-1986) со дня рождения писателя Б.С. Аманшина
14 ноября – 75 лет (1944) со дня открытия Казахского государственного
Института Физкультуры
15 ноября 125 лет (1894-1939) со дня рождения писателя Б. Майлина
ДЕКАБРЬ
17 декабря 100 лет (1919) со дня выхода в свет газеты «Егемен Қазақстан»
26 декабря 125 лет (1894-1943) со дня рождения государственного деятеля
Т. Рыскулова
31 декабря 100 лет (1919) со дня рождения поэта Н. Пфеффер
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ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
990 лет (1029-1101) со дня рождения ученого-филолога Махмуда Кашгари
925 лет (1094-1116) со дня рождения ученого, просветителя, поэта, философа Ахмеда Яссауи
405 лет (1614) со дня основания г. Уральска
225 лет (1794) со дня основания г. Лениногорска (Риддера)
215 лет (1804-1846) со дня рождения акына Махамбета Утемисова
195 лет (1824) со дня основания г. Каркаралинска
185 лет (1834-1894) со дня рождения поэта Биржан-сала Кожагулова
185 лет (1834) со дня основания г. Актау
150 лет (1869) со дня основания г. Актобе
115 лет (1907-1969) со дня рождения драматурга Н. Баймухамедова
115 лет (1904-1970) со дня рождения кюйши, акына, композитора
М.М. Ускенбаева
115 лет (1904-1942) со дня рождения артиста, домбриста, кюйши, заслуженного артиста КазССР О. Кабигожина
115 лет (1904-1970) со дня рождения поэта Ж. Жакупова
95 лет (1924-2013) со дня рождения участника Великой Отечественной
войны С. Нурмагамбетова
85 лет (1934) со дня открытия Актюбинского русского драматического
театра
95 лет (1924-1988) со дня рождения участника Великой Отечественной
войны Р. Кошкарбаев
85 лет (1934) со дня организации Союза писателей Казахстана
75 лет (1944) со дня выхода в свет журнала «Вестника Академии наук
Казахской ССР»
75 лет (1944) со дня открытия Государственной консерватории им. Курмангазы
45 лет (1969) со дня выхода в свет журнала «Жалын»
15 лет (2004) со дня введения Единого Национального тестирования
(ЕНТ)
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УКАЗАТЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ
В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ
СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ НА 2019 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января 100 лет (1919-2017) со дня рождения писателя Д. Гранина
1 января 100 лет (1919-1999) со дня рождения актера, режиссера И.П. Владимирова
1 января 100 лет (1919-2010) со дня рождения американского писателя
Д. Сэлинджера
1 января 20 лет (1999) со дня введения валюты – евро
4 января 210 лет (1809-1852) со дня рождения французского тифлопедагога
Л. Брайля
4 января 185 лет (1834-1882) со дня рождения художника В.Г. Перова
4 января 85 лет (1934) со дня рождения художника, скульптора З.К. Церетели
7 января 120 лет (1899-1979) со дня рождения поэта С.П. Щипачева
9 января 95 лет (1924-1990) со дня рождения кинорежиссера С.И. Параджанова
16 января 85 лет (1934) со дня рождения актера театра и кино В.С Ланового
18 января 330 лет (1689-1755) со дня рождения французского философа,
писателя Ш.Л. де Монтескье
18 января 115 лет (1904-1975) со дня рождения актера театра и кино
Б.А. Бабочкина
19 января 210 лет (1809-1849) со дня рождения американского писателя
Э.А. По
19 января 180 лет (1839-1906) со дня рождения французского художника
П. Сезанна
21 января 130 лет (1889-1968) со дня рождения социолога и культуролога
П.А. Сорокина
21 января 75 лет (1944) со дня рождения киноактера, режиссера Р. Нахапетова
22 января 290 лет (1729-1781) со дня рождения немецкого писателя
Г.Э. Лессинга
22 января 115 лет (1904-1941) со дня рождения писателя А.П. Гайдара
25 января 260 лет (1759-1796) со дня рождения шотландского поэта
Р. Бернса
25 января 145 лет (1874-1965) со дня рождения английского писателя
У.С. Моэма
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27 января 140 лет (1879-1950) со дня рождения писателя П.П. Бажова
27 января 75 лет (1944) с дня снятия блокады Ленинграда
31 января 95 лет (1924-1994) со дня рождения грузинского кинорежиссера
Т.Е. Абуладзе
31 января 95 лет (1924) первой Конституции СССР
ФЕВРАЛЬ
1 февраля 135 лет (1884-1937) со дня рождения писателя Е.И. Замятина
1 февраля 80 лет (1939) со дня рождения балерины Е.С. Максимовой
2 февраля 190 лет (1829-1884) со дня рождения немецкого зоолога
А.Э. Брема
2 февраля 85 лет (1934) со дня рождения кинорежиссера О.Д. Иоселиани
3 февраля 210 лет (1809-1847) со дня рождения немецкого композитора
Ф. Мендельсона
8 февраля 295 лет (1724) со дня основания Российской Академии наук
(РАН)
8 февраля 185 лет (1834-1907) со дня рождения химика Д.И. Менделеева
8 февраля 70 лет (1949) со дня рождения актрисы театра и кино И.В. Муравьевой
9 февраля 145 лет (1874-1940) со дня рождения театрального деятеля
В.Э. Мейерхольда
10 февраля 235 лет (1784) со дня основания крепости Севастополь
11 февраля 125 лет (1894-1959) со дня рождения писателя В.В. Бианки
11 февраля 90 лет (1929) со дня образования Государства Ватикан
12 февраля 210 лет (1809-1865) со дня рождения американского государственного деятеля А. Линкольна
12 февраля 210 лет (1809-1882) со дня рождения английского естествоиспытателя Ч. Дарвина
13 февраля 250 лет (1769-1844) со дня рождения писателя и баснописца
И.А. Крылова
14 февраля 70 лет (1949-2001) со дня рождения актера кино Н. Еременко
15 февраля 455 лет (1564-1642) со дня рождения итальянского ученого
Галилео Галилея
15 февраля 110 лет (1909-1969) со дня рождения поэта Н.И. Рыленкова
15 февраля 30 лет (1989) со дня вывода советских войск из Республики
Афганистан
19 февраля 80 лет (1939) со дня рождения оперного певца В.А. Атлантова
23 февраля 90 лет (1929-2008) со дня рождения Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
23 февраля 85 лет (1934) со дня рождения композитора Е.П. Крылатова
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23 февраля 75 лет (1944-2009) со дня рождения актера театра и кино
О.И. Янковского
27 февраля 110 лет (1909-1968) со дня рождения композитора Б.А. Мокроу
сова
МАРТ
2 марта 195 лет (1824-1871) со дня рождения педагога К.Д. Ушинского
3 марта 120 лет (1899-1960) со дня рождения писателя Ю.К. Олеши
3 марта 90 лет (1929-2018) со дня рождения писательницы И.П. Токмаковой
4 марта 100 лет (1919-1959) со дня рождения поэта А.И. Фатьянова
6 марта 340 лет (1619-1655) со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака
6 марта 145 лет (1874-1948) со дня рождения философа Н.А. Бердяева
6 марта 80 лет (1929) со дня рождения писателя Ф.А. Искандера
7 марта 95 лет (1924-1993) со дня рождения японского писателя Абэ Кобо
9 марта 565 лет (1454-1512) со дня рождения итальянского мореплавотеля
А. Веспуцци
9 марта 205 лет (1814-1861) со дня рождения писателя и поэта Т.Г. Шевченко
9 марта 85 лет (1934-1968) со дня рождения летчика-космонавта Ю.А. Гагарина
9 марта 85 лет (1934-2015) со дня рождения молдавского актера М.Е. Волонтира
14 марта 215 лет (1804-1849) со дня рождения австрийского композитора
И. Штрауса
14 марта 140 лет (1879-1955) со дня рождения немецкого физика А. Эйнштейна
15 марта 95 лет (1924) со дня рождения писателя Ю.В. Бондарева
15 марта 95 лет (1924-1999) со дня рождения актера В.Я. Самойлова
15 марта 160 лет (1859-1906) со дня рождения физика, изобретателя С. Попова
16 марта 135 лет (1884-1942) со дня рождения писателя А.Р. Беляева
18 марта 145 лет (1874-1948) со дня рождения филосова Н.А. Бердеева
18 марта 175 лет (1844-1908) со дня рождения композитора Н.А. РимскогоКорсакова
19 марта 95 лет (1924-2002) со дня рождения кинорежиссера Л.А. Кулиджанова
21 марта 180 лет (1839-1881) со дня рождения композитора М.П. Мусоргского
21 марта 130 лет (1889-1957) со дня рождения артиста, поэта композитора
А.Н. Вертинского

82

22 марта 630 лет (1394-1449) со дня рождения правителя и ученого Мухаммеда Улугбека
22 марта 420 лет (1599-1641) со дня рождения фламандского художника
А. Ван Дейка
23 марта 270 лет (1749-1827) со дня рождения французского математика
П.С. Лапласа
27 марта 280 лет (1744-1817) со дня рождения историка А.И. Мусина-Пушкина
АПРЕЛЬ
1 апреля 210 лет (1809-1852) со дня рождения писателя Н.В. Гоголя
3 апреля 95 лет (1924) со дня рождения американского актера М. Брандо
6 апреля 90 лет (1929-1996) со дня рождения композитора Э.В. Денисова
10 апреля 100 лет (1919-1983) со дня рождения дирижера Ю.В. Силантьева
12 апреля 180 лет (1839-1888) со дня рождения путешественника, географа
Н.М. Пржевальского
12 апреля 70 лет (1949) со дня рождения дрессировщика, клоуна Ю.Д. Куклачева
13 апреля 85 лет (1934-2007) со дня рождения дрессировщицы Н.Ю. Дуровой
14 апреля 275 лет (1744-1792) со дня рождения драматурга, поэта Д.И. Фонвизина
15 апреля 80 лет (1939) со дня рождения итальянской актрисы К. Кардинале
15 апреля 70 лет (1949) со дня рождения эстрадной певицы А.Б. Пугачевой
16 апреля 175 лет (1844-1924) со дня рождения французского писателя
А. Франса
16 апреля 170 лет (1849) со дня открытия Большого Кремлевского дворца
16 апреля 130 лет (1889-1977) со дня рождения американского актера
Ч. Чаплина
17 апреля 125 лет (1894-1971) со дня рождения государственного деятеля
Н.С. Хрущева
17 апреля 125 лет (1894-1939) со дня рождения актера Б.В. Щукина
21 апреля 155 лет (1864-1920) со дня рождения немецкого социолога
М. Вебера
22 апреля 115 лет (1909-1984) со дня рождения писателя В.М. Кожевникова
22 апреля 295 лет (1724-1804) со дня рождения немецкого философа
И. Канта
23 апреля 455 лет (1564-1616) со дня рождения английского драматурга,
поэта В. Шекспира
24 апреля 120 лет (1899-1977) со дня рождения писателя В.В. Набокова
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26 апреля 80 лет (1939-1978) со дня рождения актера театра и кино
В.В. Дворжецкого
27 апреля 80 лет (1939) со дня рождения американского кинорежиссера
Ф.Ф. Коппола
28 апреля 95 лет (1924-2014) со дня рождения литовского актера Д. Баниониса
29 апреля 120 лет (1899-1974) со дня рождения американского композитора, пианиста Д. Эллингтона
МАЙ
1 мая 95 лет (1924-2001) со дня рождения писателя В.П. Астафьева
2 мая 290 лет (1729-1796) со дня рождения императрицы Екатерины II
2 мая 160 лет (1859-1927) со дня рождения английского писателя Д.К. Джерома
3 мая 550 лет (1469-1527) со дня рождения итальянского политического
деятеля Н. Макиавелли
4 мая 105 лет (1914-1990) со дня рождения композитора М.Г. Фрадкина
4 мая 85 лет (1934) со дня рождения киноактрисы Т.Е. Самойловой
4 мая 90 лет (1929-1993) со дня рождения американской киноактрисы
О. Хепберн
5 мая 85 лет (1934) со дня рождения оперного певца М.П. Биешу
7 мая 100 лет (1919-1986) со дня рождения поэта Б.А. Слуцкого
9 мая 160 лет (1859-1931) со дня рождения библиофила, библиографа
В.А. Верещагина
9 мая 95 лет (1924-1997) со дня рождения поэта Б.Ш. Окуджавы
10 мая 95 лет (1924-1991) со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной
11 мая 155 лет (1864-1960) со дня рождения английской писательницы
Э.Л. Войнич
11 мая 115 лет (1904-1989) со дня рождения испанского художника С. Дали
12 мая 110 лет (1909-1978) со дня рождения писателя Ю.О. Домбровского
15 мая 160 лет (1859-1906) со дня рождения французского физика П. Кюри
18 мая 150 лет (1869-1937) со дня рождения дагестанского поэта С. Стальского
20 мая 220 лет (1799-1850) со дня рождения французского писателя
О. де Бальзака
20 мая 120 лет (1899-1969) со дня рождения художника А.А. Дейнеки
20 мая 100 лет (1919-1942) со дня рождения поэта Н.П. Майорова
21 мая 85 лет (1934) со дня рождения кинорежиссера Г.А. Панфилова
21 мая 95 лет (1924-2013) со дня рождения писателя Б.Л. Васильева
22 мая 160 лет (1859-1930) со дня рождения английского писателя А. Конан-Дойла
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22 мая 95 лет (1924) со дня рождения французского певца Ш. Азнавура
28 мая 240 лет (1779-1852) со дня рождения английского поэта Т. Мура
31 мая 120 лет (1899-1994) со дня рождения писателя Л.М. Леонова
ИЮНЬ
1 июня 215 лет (1804-1857) со дня рождения композитора М.И. Глинки
1 июня 175 лет (1844-1927) со дня рождения художника В.Д. Поленова
2 июня 115 лет (1904-1965) со дня рождения писателя Н.К. Чуковского
4 июня 420 лет (1599-1660) со дня рождения испанского художника Д. Веласкеса
6 июня 220 лет (1799-1837) со дня рождения поэта А.С. Пушкина
6 июня 115 лет (1904-1992) со дня рождения актрисы Т.И. Пельтцер
6 июня 90 лет (1929-2002) со дня рождения писателя В.В. Конецкого
10 июня 90 лет (1929-2009) со дня рождения певицы Л.Г. Зыкиной
10 июня 90 лет (1929) со дня рождения ученого-кардиолога Е.И. Чазова
14 июня 95 лет (1924-1997) со дня рождения писателя В.А. Солоухина
16 июня 80 лет (1939) со дня рождения писателя А.А. Кима
19 июня 95 лет (1924-2003) со дня рождения белорусского писателя В. Быкова
20 июня 200 лет (1819-1880) со дня рождения французского композитора
Ж. Оффенбаха
23 июня 130 лет (1889-1966) со дня рождения поэтессы А.А. Ахматовой
28 июня 125 лет (1894-1976) со дня рождения кинорежиссера А.М. Роома
ИЮЛЬ
1 июля 215 лет (1804-1876) со дня рождения французской писательницы
Ж. Санд
1 июля 130 лет (1889-1953) со дня рождения скульптора В.И. Мухиной
1 июля 85 лет (1934-2008) со дня рождения американского кинорежиссера
С. Поллака
2 июля 305 лет (1714-1787) со дня рождения немецкого композитора
К. Глюка
2 июля 180 лет (1839-1915) со дня рождения художника К.Б. Маковского
3 июля 155 лет (1864-1927) со дня рождения собирателя и исполнителя русских народных песен М.Е. Пятницкого
5 июля 130 лет (1889-1963) со дня рождения французского поэта Ж. Кокто
7 июля 135 лет (1884-1958) со дня рождения немецкого писателя Л. Фейхтвангера
7 июля 80 лет (1939) со дня рождения чешского эстрадного певца К. Готта
8 июля 310 лет (1709) со дня Полтавской битвы
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9 июля 130 лет (1889-1963) со дня рождения поэта Н.Н. Асеева
10 июля 145 лет (1874-1971) со дня рождения скульптора С.Т. Коненкова
12 июля 135 лет (1884-1920) со дня рождения итальянского художника
А. Модильяни
12 июля 125 лет (1894-1977) со дня рождения режиссера, актера Ю.А. Заводского
12 июля 115 лет (1904-1973) со дня рождения чилийского поэта П. Неруды
12 июля 105 лет (1914-1965) со дня рождения актера П.М. Алейникова
13 июля 125 лет (1894-1940) со дня рождения писателя Н.Э. Бабеля
15 июля 100 лет (1919-1999) со дня рождения английской писательницы и
философа А. Мердок
16 июля 95 лет (1924-2000) со дня рождения танцора М. Эсамбаева
19 июля 185 лет (1834-1917) со дня рождения французского художника
Э. Дега
19 июля 130 лет (1889-1985) со дня рождения художника М.З. Шагала
19 июля 85 лет (1934) со дня рождения актера М. Ширвиндта
20 июля 715 лет (1304-1374) со дня рождения итальянского поэта Ф. Петрарки
20 июля 95 лет (1924-2011) со дня рождения кинорежиссера Т.М. Лиозновой
21 июля 120 лет (1899-1961) со дня рождения американского писателя
Э. Хемингуэя
21 июля 90 лет (1929-1992) со дня рождения актера П.И. Щербакова
23 июля 130 лет (1889-1974) со дня рождения художника Ю.П. Анненкова
25 июля 90 лет (1929-1974) со дня рождения писателя, актера, режиссера
В.М. Шукшина
28 июля 215 лет (1804-1872) со дня рождения немецкого философа Л. Фейербаха
28 июля 195 лет (1824-1895) со дня рождения французского писателя
А. Дюма
31 июля 105 лет (1914-1983) со дня рождения французского киноактера
Л. де Фюнеса
АВГУСТ
1 августа 200 лет (1819-1891) со дня рождения американского писателя
Г. Мелвилла
1 августа 105 лет (1914) со дня начала Первой мировой войны
3 августа 95 лет (1924-2017) со дня рождения писателя А.Г. Алексина
5 августа 250 лет (1769-1821) со дня рождения французского императора
Наполеона Бонапарта
5 августа 175 лет (1844-1930) со дня рождения художника И.Е. Репина
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5 августа 130 лет (1889-1935) со дня рождения поэта Н.Г. Полетаева
10 августа 125 лет (1894-1958) со дня рождения писателя М.М. Зощенко
10 августа 90 лет (1929) со дня рождения актера О.А. Стриженова
11 августа 215 лет (1804-1869) со дня рождения писателя В.Ф. Одоевского
13 августа 190 лет (1829-1905) со дня рождения ученого-физиолога
И.М. Сеченова
13 августа 120 лет (1899-1980) со дня рождения американского кинорежиссера А. Хичкока
16 августа 85 лет (1934) со дня рождения французского актера П. Ришара
18 августа (1929-1979) 90 лет со дня рождения писателя А.В. Кузнецова
19 августа 180 лет (1839) со дня открытия Пулковской обсерватории
21 августа 90 лет (1929-2008) со дня рождения латвийской актрисы
В.Ф. Артмане
21 августа 85 лет (1934) со дня рождения поэта Г.Н. Айги
21 августа 145 лет (1874-1928) со дня рождения немецкого философа
М. Шелера
25 августа 75 лет (1944) со дня рождения кинорежиссера С.А. Соловьева
26 августа 105 лет (1914-1984) со дня рождения аргентинского писателя
X. Кортасара
28 августа 270 лет (1749-1832) со дня рождения немецкого поэта И.В. Гете
28 августа 80 лет (1939-1995) со дня рождения актера В.С. Ивашова
29 августа 70 лет (1949) со дня испытания в СССР первой атомной бомбы
30 августа 85 лет (1934-1982) со дня рождения актера А.А. Солоницына
31 августа 270 лет (1749-1802) со дня рождения писателя, поэта А.Н. Радищева
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 120 лет (1899-1951) со дня рождения писателя А.П. Платонова
1 сентября 100 лет (1919) со дня основания Всесоюзного Государственного института кинематографии (ВГИК)
1 сентября 80 лет (1939) со дня начала Второй мировой войны
2 сентября 75 лет (1944) со дня рождения актера А.Г. Филиппенко
4 сентября 90 лет (1929) со дня рождения актрисы Н.Н. Ургант
8 сентября 100 лет (1919-1992) со дня рождения актрисы театра и кино
Л.В. Целиковской
11 сентября 215 лет (1804-1838) со дня рождения поэта А.И. Полежаева
11 сентября 125 лет (1894-1956) со дня рождения кинорежиссера А.П. Довженко
12 сентября 75 лет (1944) со дня рождения скрипача В.Т. Спивакова
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12 сентября 70 лет (1949) со дня рождения фигуристки И.К. Родниной
13 сентября 125 лет (1894-1953) со дня рождения польского поэта Ю. Тувима
15 сентября 230 лет (1789-1851) со дня рождения американского писателя
Д.Ф. Купера
17 сентября 80 лет (1939) со дня рождения актера, кинорежиссера
В.В. Меньшова
19 сентября 105 лет (1914-2009) со дня рождения поэта В. Бокова
20 сентября 85 лет (1934) со дня рождения итальянской киноактрисы
С. Лорен
21 сентября 90 лет (1929) со дня рождения писателя Ю. Алешковского
26 сентября 170 лет (1849-1936) со дня рождения ученого-физиолога
И.П. Павлова
26 сентября 85 лет (1934) со дня рождения актера театра и кино О.В. Басилашвили
27 сентября 125 лет (1894-1993) со дня рождения русской писательницы
А.И. Цветаевой
28 сентября 85 лет (1934) со дня рождения французской киноактрисы
Б. Бардо
29 сентября 115 лет (1904-1936) со дня рождения писателя Н.А. Островского
29 сентября 120 лет (1899-1993) со дня рождения кинодраматурга Е.И. Габриловича
ОКТЯБРЬ
1 октября 70 лет (1949) со дня провозглашения Китайской Народной Республики
2 октября 150 лет (1869-1948) со дня рождения индийского политического
деятеля М. Ганди
2 октября 115 лет (1904-1991) со дня рождения английского писателя
Г. Грина
3 октября 195 лет (1824-1861) со дня рождения поэта И.С. Никитина
3 октября 100 лет (1919-1981) со дня рождения поэта С.С. Наровчатова
6 октября 105 лет (1914-2002) со дня рождения, норвежского путешественника Т. Хейердала
6 октября 130 лет (1889-1965) со дня рождения польской писательницы
М. Домбровской
7 октября 85 лет (1934-2016) со дня рождения поэтессы Н.Н. Матвеевой
9 октября 145 лет (1874-1947) со дня рождения художника Н.К. Рериха
10 октября 135 лет (1884-1937) со дня рождения поэта Н.А. Клюева
10 октября 110 лет (1909-2002) со дня рождения актера Б.А. Фрейндлих
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11 октября 125 лет (1894-1938) со дня рождения писателя Б.А. Пильняка
13 октября 120 лет (1899-1983) со дня рождения поэта А.А. Суркова
14 октября 155 лет (1864-1925) со дня рождения польского писателя С. Жеромского
14 октября 85 лет (1934-2011) со дня рождения актера, режиссера М.М. Козакова
15 октября 210 лет (1809-1842) со дня рождения поэта А.В. Кольцова
15 октября 205 лет (1814-1841) со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова
15 октября 160 лет (1859-1906) со дня рождения осетинского поэта
К.Л. Хетагурова
15 октября 175 лет (1844-1900) со дня рождения немецкого философа
Ф. Ницше
16 октября 165 лет (1854-1900) со дня рождения английского писателя
О. Уайльда
17 октября 130 лет (1889) со дня основания Русского библиографического
общества
17 октября 85 лет (1934) со дня рождения английского детского писателя
А. Гарнера
18 октября 125 лет (1894-1943) со дня рождения писателя Ю.Н. Тынянова
18 октября 85 лет (1934-2003) со дня рождения писателя Кира Булычева
20 октября 180 лет (1839-1900) со дня рождения книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова
20 октября 165 лет (1854-1891) со дня рождения французского поэта
А. Рембо
20 октября 160 лет (1859-1952) со дня рождения американского педагога
Д. Дьюи
22 октября 175 лет (1844-1923) со дня рождения французской актрисы
С. Бернар
22 октября 150 лет (1869-1940) со дня рождения художника Ф.А. Малявина
22 октября 90 лет (1929-1990) со дня рождения футболиста Л.И. Яшина
24 октября 120 лет (1899-1968) со дня рождения поэта И.Л. Сельвинского
26 октября 195 лет (1824) со дня открытия Государственного Малого
театра
27 октября 120 лет (1899-1981) со дня рождения актера М.И. Жарова
27 октября 75 лет (1944) со дня рождения актера Н.П. Караченцова
29 октября 90 лет (1929-2015) со дня рождения государственного деятеля
Е.М. Примакова
НОЯБРЬ
2 ноября 320 лет (1699-1779) со дня рождения французского художника
Ж.Б. Шардена
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3 ноября 270 лет (1749-1819) со дня рождения шотландского химика Д. Резерфорда
3 ноября 95 лет (1924) со дня рождения писателя Л.Г. Зорина
5 ноября 85 лет (1934) со дня рождения кинорежиссера К.Г. Муратовой
7 ноября 140 лет (1879-1940) со дня рождения политического деятеля
Л.Д. Троцкого
8 ноября 155 лет (1864-1910) со дня рождения актрисы В.Ф. Комиссаржевской
8 ноября 90 лет (1929-1994) со дня рождения актера театра и кино
О.И. Борисова
9 ноября 90 лет (1929) со дня рождения композитора А.Н. Пахмутовой
10 ноября 260 лет (1759-1805) со дня рождения немецкого поэта Ф. Шиллера
10 ноября 125 лет (1894-1958) со дня рождения поэта Г.В. Иванова
10 ноября 100 лет (1919-2013) со дня рождения конструктора оружия
М.Т. Калашникова
11 ноября 145 лет (1874-1965) со дня рождения английского государственного деятеля У. Черчилля
12 ноября 90 лет (1929-1998) со дня рождения актера, режиссера Р.А. Быкова
14 ноября 130 лет (1889-1964) со дня рождения политического и государственного деятеля Индии Д. Неру
14 ноября 95 лет (1924-1982) со дня рождения скрипача Л.Б. Когана
14 ноября 60 лет (1959) со дня образования Союза журналистов СССР
16 ноября 145 лет (1874-1920) со дня рождения адмирала А.В. Колчака
17 ноября 150 лет (1869) со дня открытия Суэцкого канала
18 ноября 120 лет (1899-1980) со дня рождения летчика М.В. Водопьянова
19 ноября 160 лет (1859-1935) со дня рождения композитора М.М. Ипполи
това-Иванова
20 ноября 150 лет (1869-1945) со дня рождения поэтессы З.Н. Гиппиус
21 ноября 325 лет (1694-1778) со дня рождения французского поэта
Ф. Вольтера
22 ноября 200 лет (1819-1880) со дня рождения английской писательницы
Д. Элиот
23 ноября 110 лет (1909-1992) со дня рождения грузинского поэта И.В. Абашидзе
24 ноября 290 лет (1729-1800) со дня рождения полководца А.В. Суворова
24 ноября 155 лет (1864-1901) со дня рождения французского художника
А. Тулуз-Лотрека
24 ноября 85 лет (1934-1998) со дня рождения композитора А.Г. Шнитке
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26 ноября 250 лет (1769) со дня учреждения Ордена Святого Георгия
26 ноября 125 лет (1894-1986) со дня рождения полярного исследователя
И.Д. Папанина
28 ноября 190 лет (1829-1894) со дня рождения композитора А.Г. Рубинштейна
30 ноября 85 лет (1934-2009) со дня рождения актера, народного артиста
СССР В.М. Невинного
30 ноября 80 лет (1939) со дня начала советско-финской войны
Ноябрь 805 лет (ок. 1214-1294) со дня рождения английского философа
Р. Бэкона
ДЕКАБРЬ
1 декабря 150 лет (1869-1905) со дня рождения поэтессы М.А. Лохвицкой
5 декабря 110 лет (1909-1992) со дня рождения писателя Н.П. Задорнова
6 декабря 95 лет (1924-1998) со дня рождения поэта Н.К. Старшинова
8 декабря 85 лет (1934) со дня рождения актрисы театра и кино
А.Б. Фрейндлих
12 декабря 135 лет (1884-1967) со дня рождения художницы З.Е. Серебряковой
14 декабря 95 лет (1924-1988) со дня рождения индийского актера Р. Капура
18 декабря 200 лет (1819-1898) со дня рождения поэта Я.П. Полонского
19 декабря 75 лет (1944) со дня рождения актрисы А.А. Вертинской
21 декабря 380 лет (1639-1699) со дня рождения французского драматурга
Ж. Расина
21 декабря 140 лет (1879-1953) со дня рождения партийного и государственного деятеля И.В. Сталина
21 декабря 110 лет (1909-1981) со дня рождения киноактрисы З.А. Федоровой
23 декабря 220 лет (1799-1852) со дня рождения художника К.П. Брюллова
23 декабря 150 лет (1869-1954) со дня рождения французского художника
А. Матисса
27 декабря 115 лет (1904-1992) со дня рождения американской актрисы
М. Дитрих
29 декабря 310 лет (1709-1762) со дня рождения императрицы Елизаветы
Петровны
30 декабря 115 лет (1904-1987) со дня рождения композитора Д.Б. Кабалевского
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ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
305 лет (1714) со времени основания кунсткамеры (Санкт-Петербург, Россия)
300 лет (1719) со времени издания романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»
255 лет (1764) со времени основания Государственного эрмитажа
215 лет (1804) со времени основания Казанского университета
160 лет (1859) со времени публикации романа И. Тургенева «Дворянское
гнездо»
160 лет (1859) со времени публикации романа И. Гончарова «Обломов»
100 лет (1919) со времени публикации книги Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир»
95 лет (1924) со времени выхода в свет газеты «Советский спорт»
90 лет (1929) со времени выхода романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»
90 лет (1929) со времени выхода в свет журнала «Вопросы экономики»
90 лет (1929) со времени выхода в свет «Литературной газеты»
85 лет (1934) со времени издания романа Н. Островского «Как закалялась сталь»
85 лет (1934) со времени выхода в свет журнала «Молодая гвардия»
80 лет (1939) со времени выхода в свет романа Антуана де Сент-Экзюпери
«Планета людей»
80 лет (1939) со времени выхода в свет журнала «Дружба народов»
50 лет (1969) со времени основания Института научной информации по
общественным наукам (ИНИОН) РАН
35 лет (1984) со времени выхода в свет газеты «Собеседник»
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УКАЗАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАЗДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1-2 января – Новый год
21-23 марта – Наурыз мейрамы
1 мая – Праздник единства народа Казахстана
7 мая – День защитника Отечества
9 мая – День Победы  
4 июня – День государственных символов Республики Казахстан
2 июля – Национальный день домбры
6 июля – День Астаны
30 августа – День Конституции
1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан
16-17 декабря – День Независимости Республики Казахстана
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ИНЫХ ПРАЗДНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2019 ГОД
10 января – День Национальной гвардии
1 марта – День Благодарности
вторая суббота марта – День землеустройства, геодезии и картографии
первое воскресенье апреля – День геолога
12 апреля – День работников науки
21 апреля – День службы государственной охраны
21 мая – День работников культуры и искусства
31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода
последнее воскресенье мая – День работников химической промышленности
4 июня – День государственных символов Республики Казахстан
5 июня – День эколога
23 июня – День полиции. День госслужащего
второе воскресенье июня – День работников легкой промышленности
третье воскресенье июня – День медицинского работника
28 июня – День работников связи и информации
2 июля – День дипломатической службы
13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности
второе воскресенье июля – День работников рыбного хозяйства
третье воскресенье июля – День металлурга
четвертое воскресенье июля – День работников торговли
первое воскресенье августа – День работников транспорта
второе воскресенье августа – День строителя
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третье воскресенье августа – День спорта
18 августа – День пограничника
последнее воскресенье августа – День шахтера
1 сентября – День знаний
второе воскресенье сентября – День семьи
первое воскресенье сентября – День работников нефтегазового комплекса
третье воскресенье сентября – День языков народа Казахстана
28 сентября – День работников атомной отрасли
30 сентября – День работников органов юстиции
последнее воскресенье сентября – День машиностроителя День Труда
6 октября – День работников оборонной промышленности
первое воскресенье октября – День учителя
19 октября – День спасателя
третье воскресенье октября – День работников лесного хозяйства
последнее воскресенье октября – День работников системы социальной
защиты
29 октября – День работников охранных организаций
5 ноября – День внешней разведки
8 ноября – День статистика
15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы Республики Казахстан
третье воскресенье ноября – День работников сельского хозяйства
6 декабря – День прокуратуры
третье воскресенье декабря – День энергетика
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УКАЗАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ
И ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ
27 января – Всемирный день таможни
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
11 февраля, воскресенье – Международный день женщин и девочек в науке
13 февраля – Всемирный День радио
20 февраля – День социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
8 марта – Международный женский день
15 марта – Всемирный день потребителя
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта – Всемирный день воды
23 марта – Всемирный метеорологический день
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
27 марта – Международный день театра
1 апреля – Международный день птиц
1 апреля – День смеха
2 апреля – Международный день детской книги
7 апреля – Всемирный день здоровья
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест
22 апреля – День Земли
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
30 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье
апреля)
29 апреля – Международный день танца
3 мая – Всемирный день свободы печати
3 мая – День Солнца
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
15 мая – Международный день семьи
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17 мая – Международный день электросвязи
18 мая – Международный день музеев
21 мая – Международный день культурного развития
22 мая – Международный день биологического разнообразия
31 мая – Международный день без табака
1 июня – Международный день защиты детей
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
14 июня – Всемирный день донора
17 июня – Международный день по борьбе с опустыниванием и засухой
23 июня – Международный олимпийский день
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
26 июня – Международный день объединенных наций в защиту жертв
пыток
27 июня – Всемирный день рыболовства
1 июля – Всемирный день архитектуры
1 июля – Международный день кооперативов
11 июля – Всемирный день народонаселения
20 июля – Международный день шахмат
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
9 августа – Всемирный день коренных народов мира
12 августа – Международный день молодежи
23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
8 сентября – Международный день распространения грамотности
10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября)
9 сентября – Всемирный день красоты
21 сентября – Международный день мира
27 сентября – Международный день туризма
24 сентября – Международный день глухонемых (последнее воскресенье
сентябяря)
1 октября – Международный день пожилых людей
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1 октября – Международный день музыки
5 октября – Международный день учителя
2 октября – Международный день жилья (первый понедельник октября)
9 октября – Всемирный день почты
11 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных
бедствий (вторая среда октября)
10 октября – Международный день психического здоровья
14 октября – Всемирный день стандартов
15 октября – Международный день сельских женщин
16 октября – Всемирный день продовольствия
24 октября – День Организации Объединенных наций
10 ноября – Всемирный день молодежи
13 ноября – Международный день слепых
9 ноября – Всемирный день качества (второй четверг ноября)
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
16 ноября – Международный день толерантности
17 ноября – Международный день студентов или День международной
солидарности студенчества
20 ноября – Всемирный день ребенка
16 ноября – Международный день отказа от курения (третий четверг
ноября)
21 ноября – Всемирный день телевидения
21 ноября – Всемирный день приветствий
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над
женщинами
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – Международный день инвалидов
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития
7 декабря – Международный день гражданской авиации
10 декабря – День прав человека
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН,
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ
Абылгазин Х.F. – 70
Абишев А.А. – 72
Абдыкадыров Б.Ш – 58
Абусеитов С.А. – 69
Адибаев Х. – 76
Азербаев К. – 76
Айманов Ш. – 59, 60
Аймаутов Ж. – 72
Акишев К.А. – 63
Аликов Р.Ж. – 57
Аманшин Б.С. – 78
Альсеитов К. – 72
Антонов П.Т. – 70
Аргымбаев Ш. – 69
Аргынбаев Х.А. – 67
Аргынбаев Т. – 72
Асанов Д.А. – 73
Ахмединов А.А – 66
Ахметов Б. – 69
Ахметов Ж.А. – 68
Ахметов Д.К. – 64
Аяпбергенов А. – 72
Бабин И.В. – 72
Багаев Д.П. – 67
Багаев Л.Д. – 65
Бадыров К. – 77
Баймульдин А. – 72
Баймухамбетов С.М. – 62
Баязитов Н.Б. – 73
Баязитов С. – 70
Бектуров К. – 70
Бекхожин К. – 63
Бельгер Г. – 78
Берестовский Г.Г. – 61
Беркович М. – 75
Бибин А.И. – 61
Брем А.Э. – 59, 81

Борукаев Р.А. – 58
Больбот П.П. – 53
Бычков А.В. – 65
Бугаев В.Н. – 60
Ваккер Н. – 68
Васильев П. – 70, 71
Гаврикова Л.Г. – 63
Гальченко Г.В. – 60
Гайдар А. – 80
Гмелин И.Г. – 66
Гулин А.В. – 70
Гумбольдт А. – 63
Гусев П.Н. – 58
Гуславский И.Г. – 68
Демесинов Х.К. – 65
Демесинова Н.К. – 71
Донентаев С. – 63
Драверт П.Л. – 58
Елебеков Ж. – 77
Елубаев С. – 57
Ермаков В.И. – 61
Ерубаев С. – 75
Есимжанова Р. – 75
Елгин А.Н. – 67
Жаксыбаев С. – 61
Жакишев Е.Г. – 70
Жаманбалинов М. – 69
Жаналина Л.К. – 70
Жандосов О. – 75
Жансугуров И. – 76
Жасимов М.М. – 59
Жумабеков К.А. –70
Завадский Ю. – 75
Затаевич А.В. – 75
Иманбаева Ш. – 76
Исаева М.Г. – 58
Искаков Ж.А. – 73
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Каюпов А.К. – 68
Кедрина З. – 77
Копеев М.Ж. – 58
Кривенко И.И. – 60
Кромер Г.Э. – 64
Кузина Т.И. – 65
Кузнецов П.Н. – 87
Куржей С.П. – 63
Кутурга И.В. – 62
Кабигожин О. – 79
Кайдаров К.К. – 59
Каирбаев М. – 60
Камзин К. – 60, 62, 70
Кани А.Б. – 59
Карашашева Д.Б. – 68
Кастеев А. – 75
Каржасов Г.И. – 58
Когабаев Ж. – 69
Кожагулов Б. – 79
Коныров Т. – 57
Кошкарбаев Р. – 79
Курмангазы – 67, 76, 79
Курмангалиев Г. – 75
Литвинов К. – 67
Ломов А.В. – 60
Майканова С. – 75
Майлин Б. – 78
Макауов М. – 73
Маргулан А.Х. – 62, 63
Марденов Ж.Б. – 73
Мацкевич О. – 77
Миронова Ф.А. – 64
Молдагулова А. – 76
Музыка П.Ф. – 63
Муканов К. – 68
Мухамеджанов С. – 77
Некрасов А.В. – 67
Новоселов А.Е. – 69
Нурпеисов А. – 77
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Нурмагамбетов С. – 79
Нурмухамедов Н. – 69
Ныгманов К. – 57
Окольничья Т.В. – 68
Омаров Р.Б. – 67
Орлов В.С. – 65
Потанин Г.И. – 67
Пфлюг Р. – 58
Пфейфер Н.Э. – 66
Пфеффер Н. – 78
Приходько В.М. – 59
Прокашева Л.В. – 58
Пшембаев К. – 72
Раевский Н. – 76
Рамазанов Б.Р. – 57
Рубаев С. – 73
Рыскулов Т. – 78
Садыков Ж. – 64
Самади З. – 76
Саматов М.С. – 72
Саркыншаков А.С. – 62
Сатпаев К.И. – 59, 61, 63, 65, 67
Свердлов Я.М. – 60
Сеитов А.Ж. – 72
Сеитов Л.К. – 58
Сейфуллин С. – 77
Семенченко К.С. – 69
Симашко М. – 75
Сиранов К.С. – 59
Смагулов К. – 66
Смаханов Ш. – 77
Сокпакбаев Б. – 77
Сорокин А. – 66
Сорокин П. – 80
Субханбердин С.Х. – 62
Танашева М.Р. – 61
Татимов М. – 76
Тажибаев А. – 75
Таукеханов Ш. – 72

Темирбаев С.Т. – 58
Тереник М.С. – 59
Ткачев Г.У. – 63
Титирко В.В. – 61
Тогандыков Ж. – 72
Торайгыров С. – 55, 74
Трусов М.И. – 65
Тургенев И.С. – 60, 92
Турганбеков Ж. – 65
Турсынов Ж. – 71
Турсункулов К. – 75
Тлеубердин Н. – 72
Умурзакова А. – 75
Ускенбаев М. – 79
Усов Ф.Н. – 72
Утемисов М. – 79
Хайдаров Б.Х. – 73

Фрунзе – 63
Цефт А.Л. – 59
Чайкина Ж. – 64
Чайковский П.И. – 64
Чехов А.П. – 61, 67
Шаймерденов А.К. – 73
Шанин Ж. – 77
Шаханов Е.Ш. – 60
Шакеев К. – 76
Швайко В.В. – 62
Шектыбаев С.К. – 60
Шорман би – 72
Шон Едиге би – 72
Щербинко В.И. – 58
Щербина Ф.А. – 59
Юсупов Н. – 67
Яссауи А. – 79
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЙ
Акмолинская область – 74
г. Аксу – 65, 72
г. Астана – 93
Актогайский район – 73
Баракпаевский совхоз – 70
Баянаульский район – 59, 63, 64
Богодаровка село – 73
Бозшаколь, станция – 73
Галкино, село – 62
Голубовка, село – 72
Джамантузское – 72
Жанажол, село – 58
Жолкудык, село – 72
Иртыш-Караганда канал – 67, 71
Калиновка, село – 73
Кенжеколь, село – 74
Ковалевка, село – 72
Константиновка, село – 73
Красиловка, село – 73
Каркаралинск – 73, 79
Качирский (ныне Теренколь),
район – 73
Кулунда – 73
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Лебяжинский (ныне Аққулы),
район – 68
Лениногорск (қ. Риддер) – 79
Лозовое, село – 72
Луганск, село – 72
Львовка, село – 73
Майкаин – 73
Москва – 62
Михайлово, село – 62
Назаровка, село – 73
Новопокровка, село – 73
Ольгино, село – 73
Павлодарский район – 72
Пограничник, село – 70
Розовка, село – 72
Северный Кавказ – 60
г. Семей – 62, 76
Славгород – 73
г. Уральск – 79
Успенский район – 73
Харьков, село – 73
Щербактинский район – 73, 74
г. Экибастуз – 65, 74
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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13.09.2018 ж. басуға қол қойылды. Көлемi 60х84/16.
Офсеттiк басылым. Қарiп түрi KZ Times.
Шартты баспа табағы 6,0. Есептiк баспа табағы 4,0.
Таралымы 100 дана.
«ЭКО» ҒӨФ ЖШС-та басылған.
Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар қ.,
29 Ноябрь к., 2, Тел.: 8 (7182) 61-82-13, 61-82-18

