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АЛҒЫ СӨЗ

С. Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың 
жыл сайын қазақ және орыс тілдерінде шығатын «Павлодар облысында 
2020 жылғы аталып өтілетін және еске алынатын күндер» библиогра фия-
лық көрсеткішінде Павлодар облысының тарихы, саяси, қоғамдық, әлеу-
меттік-экономикалық, шаруашылық, ғылыми және мәдени өмірінің айтулы 
оқиғаларының мерейтойлық күндері, сондай-ақ біздің облыстың дамуына 
үлкен үлес қосқан көрнекті қоғам қайраткерлерінің, Ертіс өңірінің ғылым, 
өнер, әдебиет және мәдениет өкілдерінің күндері көрсетілген. 

Тарихымызда болған елеулі бір ұмытылмас кезең – Ұлы Отан соғы-
сы. 2020 жылы Ұлы Жеңіске 75 жыл толады. Сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы қабылданғанына 25 жыл және қазақ әдебие-
тінің классигі Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аталып өтіледі.

Ұлы Жеңіске жету үшін қаншама қазақстандықтар, оның ішінде пав-
лодарлықтар талай ерлік көрсетіп, соғыста және тылда көп еңбек етті. 
Жеңіске өз үлестерін қосқан мыңдаған жерлестеріміз ордендермен және 
медальдармен марапатталған. Ұлы Отан соғысы қанды майдан жеңіс 
жолында ғұмырларын қиғандардың есімдері ел есінде мәңгі сақтаулы. Биыл 
мерейтой иелері ішіне – Кеңес Одағының батырлары: М. Қайырбаевтың, 
И. Кривенконың (95 жылдығы), И. Ледовскийдің, С. Маковскийдің,  
И. Скляровтың (100 жылдығы) және басқа да Ұлы Отан соғысына қатысқан 
жерлестеріміздің мерейтойлық күндері кірді. 

Даталар мен қажетті мәліметтерді анықтау үшін, облыстық кітап-
хана қоры, кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты, сон-
дай-ақ тарихи оқиғалар мен жеке тұлғалар туралы мәліметтерді анықтап, 
іздеcтіруде «Қазақстан» Ұлттық энциклопедиясы», «Қазақ өнері» энцикло-
педиясы», «Қазақстан жазушылары: анықтамалық», «Қазақстан жазушы-
лары: ХХ ғасыр». Анықтамалық», «Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопе-
дия», «1938—2008 Павлодар облысының хронографы» «Павлодар Ертіс 
өңірінің мәдениеті мен өнері: Адамдар. Оқиғалар. Фактілер», «Павлодар 
қаласының құрметті азаматтары» облыстық кітапхана шығарған «Павло-
дар өңірінің ақын-жыраулары», «Жеңісіміздің жұлдыздары. 1941—1945» 
және т.б. библиографиялық құралдарды қолданды, сонымен қатар облыс-
тық мерзімді басылымдар: «Сарыарқа самалы», «Ақбеттау», «Найзатас» 
және т.б. пайдаланылды. 

Көрсеткіште С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың 
«Ертіс тің Павлодар өңірінің әдеби картасы» (http://map.pavlodarlibrary.kz), 
«Ертістің Павлодар өңірінің қазіргі кезеңдегі авторлары» QR-кітап хана 
(http://qr.pavlodarlibrary.kz), «Есімдер шоқжұлдызы: Павлодар облы сының 



5

мәдениеті мен өнері (http://esim.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар – Қазақстан-
ның индустриалды жүрегі» (http://tehno.pavlodarlibrary.kz), «Шекара-
дағы кездесу» (http://dialog.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар облысының 
ғалымдары» цифрлық энциколпедиясы (http://galym.pavlodarlibrary.kz/) 
электрондық ресурстарының сілтемелерін ұсынамыз.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2020 жылы аталып өтілетін 
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 мейрамдар мен дүниежүзілік күндердің хронологиялық көр-
сеткіші берілген. Күнтізбе есімдердің алфавиттік және географиялық көр-
сеткіштермен қам тылған датаның төменгі жағында сілтемелер берілген.

Күнтізбек мәдениет, ағарту, ғылыми, тарихи қызмет саласындағы 
мамандарға, мұғалімдерге, студенттерге, ғылыми, бұқаралық-ақпарат 
қызметкерлеріне және өлкетану әдебиеттерімен танысқысы келетін барша 
оқырман қауымға арналған. «Күнтізбенің…» PDF-нұсқасы кітапхана сай-
тында: http:// www.pavlodarlibrary.kz орналасқаң.

Аталмыш көрнекі құралда көрсетілген әдебиеттерден басқа, көрсет-
кіш 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 және өлкетану библиографиясы бөлімі
e-mail: ounbibo@mail.ru,
Тел.: 32-58-15, 32-34-77, 32-40-18
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2020 ЖЫЛЫ  
АТАЛЫП ӨТIЛЕТIН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРДIҢ 

ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКIШI

ҚАҢТАР

1 - Кеңес Одағының Батыры М.Қ. Қайырбаевтың туғанына 95 жыл  
(1925—1996) http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/istoriya/482-
ajyrbaev-m-vysota-makhmeta-kairbaeva-biografiya-geroya-sovetskogo-
soyuza-v-stranitsakh-istorii http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_
deyatelnost/18.pdf

1 - Суретші, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі Қ.Қ. Нүркеновтің 
туғанына 70 жыл (1950) http://www.painters-pvl.kz/index.php/compo 
 nent/content/article/2-uncategorised/34-nurkenov-kabdrashovich  
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-
arkhitektura/520-nurkenov-karasaj-kabdrashovich

3 - Павлодар облысының зағип және көзі нашар көретін азаматтарына 
арналған арнайы кітапхананың ашылғанына 50 жыл (1970) http://
pavlspec.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=275%
3A2015-08-05-11-14-22&catid=3%3Aregionalnye-novosti&lang=kz

4 - Педагог-ғалым, журна лист, аудармашы, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, «Қазақ  
тілі мен әдебиеті» журналынының (1958—1968 жж.) тұң ғыш редак-
торы, тәуелсіз «Тарлан» сыйлығы және Ы. Алтынсарин атындағы 
медалінің иегері Т.Қ. Ақшолаковтың туғанына 105 жыл (1915—2010) 
https://tengrinews.kz/pobediteli/veteran/867http://edupvl.gov.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=2687:a-shola-ov-t-leutaj-azi-
ly&catid=73:rukovoditeli-upravleniya-obrazovaniya&lang=ru&Itemid=588

6 - Актер, режис сер, драматург ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген мәдениет қыз-
мет кері, А.К. Шаниннің туғанына 115 жыл (1905—1986) http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/230-shanin-atygaj-
kurmanovich-1905—1986

13 - Жазушы, журналист, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Халы-
қаралық «Алаш» және Қазақстан Мемлекеттік сыйлықтарының иегері  
Р. Тоқтаровтың туғанына 85 жыл (1935—2000) http://map.pavlodar-
library.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=84%3A2012-
05-30-06-00-43&catid=6&Itemid=17&lang=ru
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13 - Павлодар қаласында сауда-кооперативтік мектебінің (қазіргі «Қаз-
тұ тынуодағының Павлодар жоғары экономикалық коллед жі» ББМ) 
ұйымдастырылғанына 65 жыл (1955) https://pekk.kz

13 - Облыстық коммерциялық телевизиялық каналдың (КТК) тұң ғыш 
бағдарламасының жарыққа шыққанына 30 жыл (1990)

15 - «Космос» кинотеатры (қазіргі Қ. Әбусейітов атындағы мәдени-сау-
ық орталығы) ашылғанына 55 жыл (1965) http://esim.pavlodarlibrary. 
kz/index.php/ru/kultura-i-iskusstvo/kulturno-dosugovye-uchrezhdeniya/ 
148-kulturno-dosugovyj-tsentr-dom-molodjozhi-im-kuata-abuseitova, 
http://kultura-pvl.gov.kz/index.php/ru/podvedomstvennye-organizatsii/20-
kulturno-dosugovyj-tsentr-imeni-k-abuseitova

26 - Тарихшы-ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты, өлкетанушы, 
«Вековой путь Экибастуза» атты кітабының авторы Б.А. Кува тов-
тың туғанына 80 жыл (1940—1997) http://www.reforef.ru/outozuc/
Инфор мационно-библиографический+отделc/part-6 https://pandia.ru/
text/78/085/8668-2

28 - Ғалым-лингвист, филология ғылымдарының кандидаты, КСРО Ағар-
ту ісінің үздігі О.Қ. Жармакиннің туғанына 85 жыл (1935) http://
qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/yazykoznanie/15-zharmakin-o-k-
pobuditelnoe-predlozhenie-v-sovremennom-kazakhskom-yazyke

31 - Железин ауданының құрылғанына 85 жыл (1935) http://map.pavlo-
darlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=40& 
Itemid=20&lang=ru

31 - Успен ауданының құрылғанына 85 жыл (1935) http://map.pavlo dar-
library.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid= 
26&lang=ru

АҚПАН

3 - А.П. Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрының әртісі 
(1947—1976), Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген әртісі, Қазақ КСР-інің Халык 
әртісі К.А. Струнинаның туғанына 105 жыл (1915—1980) http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/228-strunina-kseniya-
aleksandrovna-1915—1980

15 - Тарихшы-ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ 
КСР Ғылым академиясының корреспондент мүшесі (1962 ж.) Е.Б. Бек - 
махановтың туғанына 105 жыл (1915—1966) http://galym.pavlo dar-
library.kz/bekmahanov_kz.php
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16 - Журналист, Павлодар өңірін зерттеуші Дж. Кенненнің туғанына 175 жыл  
(1845—1924) https://www.krasplace.ru/dzhordzh-kennan-v-sibir-za-
pravdoj https://www.kazpravda.kz/articles/view/stepnie-etudi-dzhordzha-
kennana

17 - Павлодар облыстық «Қазақ тілі» қоғамының (қазіргі Халық аралық 
«Қазақ тілі» қоғамдық бірлестігі Павлодар облыстық филиа лы-
ның) құрылғанына 30 жыл (1990) https://tenderplus.kz/organization/
Pavlo darskiy_oblastnoy_filial_obschestvennogo_obedineniya_Mezhdu-
narodnoe_obschestvo_Kazak_tili

20 - Ғалым-механик, техника ғылымдарының докторы Ф.К. Бойконың 
туғанына 100 жыл (1920—2007) https://pandia.ru/text/78/085/8668-3.php

23 - Экономист-ғалым, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор 
В.П. Шеломенцеваның туғанына 75 жыл (1945) http://galym.pavlo-
darlibrary.kz/shelomenceva.php

23 - Жазушы Вс.В. Ивановтың туғанына 125 жыл (1895—1963) http://
map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=67%3A2012-05-30-05-40-21&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru

24 - Ұстаз, еңбек ардагері, Қазақстанның Құрметті журналисі, Қазақстан 
Журналистер Одағының мүшесі Ж.Қ. Бижанның туғанына 80 жыл 
(1940) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&-
view=article&id=138%3A2018-12-10-05-47-10&catid=6%3A2012-05-28-
05-46-27&Itemid=17&lang=ru

24 - ҚазКСР өнеркәсібінің еңбек сіңірген қызметкері, қоғам кайраткері, 
Павлодар қаласының Құрметті азаматы Н.П. Шабраттың туғанына  
80 жыл (1940) http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24

Ақпан – «Айреник» («Родина») армян этно-мәдени бірлестігінің құрыл-
ға нына 25 жыл (1995) http://ankpvl.kz/etno/pavlodarskoe-oblast noe-ar-
my anskoe-obshchestvo-ajrenik

НАУРЫЗ

1 - Тереңкөл аудандық «Заря» газетінің алғашқы саны жарыққа шық-
қанына 85 жыл (1935) http://businessnavigator.kz/ru/branch/too_redak-
tsiya_rayonnoy_gazety_tere_k_l_tynysy_aki_2972

4 - Дәрігер-ғалым, хирург, профессор, КСРО Денсаулық сақтау үздігі, 
ҚР халық білімінің үздігі П.I. Кәкенованың туғанына 85 жыл (1935) 
https://pandia.ru/text/78/085/8668-3.php
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5 - Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, Аққулы ауданының Құр-
метті азаматы «Ақсақалдар тағылымы» қоғамдық бірлестігі төраға-
сының орынбасары С.Қ. Сатыбалдиннің туғанына 70 жыл (1950)  
http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component/search/?searchword=%
D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%
B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%81&searchphrase=all&Itemid=114

11 - Екібастұз кешкі тау-кен құрылысы техникумының (қазіргі «Екі бас-
тұз политехникалық колледжі» КМҚК) алғашқы түлектерін оқытып 
шығарғанына 60 жыл (1960) https://ekb-pk.kz/

12 - Павлодар құрылыс техникумында (қазіргі «Павлодар қызмет көр- 
 сету саласы колледжі» КМҚК) алғашқы дипломдар берілгеніне  
60 жыл (1960) http://college-pvl.kz/kolledzhi/kgkp-pavlodarskij-kolledzh-
sfery-obsluzhivaniya

13 - Инженер-металлург, қоғам қайраткері, еңбек ардагері, Павлодар қала-
сының Құрметті азаматы А.Н. Жазиннің туғанына 85 жыл (1935)  
https://www.oblmaslihat.pavlodar.gov.kz/index/bestpvlmens/115# 
item-1858

15 - Ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы Б.А. Вахламов-
тың туғанына 95 жыл (1925—2000) https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0
%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B
5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0
%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2

16 - Павлодар айлағының базасында Жоғарғы Ертіс өзен кеме пор-
тының (қазіргі «Павлодар өзен порты» АҚ) құрылғанына 55 жыл 
(1965) http://rechport.kz/

22 - Фотосуретші, ҚР, РФ Суретшілер Одағының мүшесі, Павло дар қала  - 
сында «Орион» фотоклубын ұйымдастырушы Е. Ниязовтың туға-
нына 80 жыл (1940—2009) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/ 
izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/430-niyazov-edyge-risha-
tovich-1940—2009

23 - Ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы, профессор 
«Құрмет белгісі», I-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, медаль-
дармен марапатталған Т.Ә. Әбдіразақовтың туғанына 100 жыл (1920—
2015) http://catalog.karlib.kz/irbis64r_01/Kraeved/Nauka/abdra zakov_
talgatbek.pdf http://inkaraganda.kz/articles/140343
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23 - Кітапханашы, кітапхана ісінің ардагері, мәдениет қызметкері, Н. Ост ров - 
ский (қазіргі С. Торайғыров) атындағы облыстық кітапхананың 
директоры (1978—1985 жж.) Л.М. Грезинаның туғанына 90 жыл 
(1930—1993) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/bibliotechnoe-
delo/64-grezina-lidiya-maksimovna-1930—1994

24 - Кәсіптік одақтар кеңесінің (қазіргі «Павлодар облысының Кәсіп-
одақ орталығы» АКБ) құрылғанына 70 жыл (1950) http://fprk.kz 
http://sarafan.com.kz/profsouz.html

25 - Ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы, ҚазКСР Халық 
ағарту ісінің үздігі, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері  
Қ.У. Ба зарбековтың туғанына 80 жыл (1940) http://galym.pavlo-
darlibrary.kz/bazarbekov.php http://pspu.kz/modules/kaf/obio/index.
php?option=com_content&view=article&id=98:bazarbekov-kairbaj-urazam
bekovich&catid=24&lang=ru&Itemid=274

28 - Ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы, ҚР Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері Ж.Қ. Шаймардановтың туғанына 65 жыл (1955) 
http://galym.pavlodarlibrary.kz/shaimardanov.php https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30103327#pos=1; -77

29 - Ғалым-инженер, техника ғылымдарының кандидаты, профессор,  
Павлодар қаласының Құрметті азаматы Қ.Ж. Құрмановтың туғанына 
90 жыл (1930) http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24

29 - Ғалым-техник, техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР білім 
саласының Құрметті қызметкері Ә.Қ. Қарақаевтың туғанына 80 жыл  
(1940) https://www.inform.kz/ru/nauka-delo-vsey-zhizni-pavlo-
darskogo-uchenogo-abylhana-karakaeva_a2760826 http://psu.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=35&lang=rus

Нау рыз – Мекенжай-анықтама бюросының (қазіргі Павлодар облысы ІІД 
мекен жай-анықтама бюросы) ашылғанына 95 жыл (1920) http://mvd. 
gov.kz/portal/page/portal/pvld/MAIN/About/Struc_podrazd/Upr_migr_pol

СӘУІР

6 - Павлодар облысының Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
құрыл ғанына 25 жыл (1995) http://ankpvl.kz/

8 - Актер, әнші, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі X. Байырманұлының 
туғанына 115 жыл (1905—1986) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/teatralnoe-iskusstvo/340-bajyrmanov-khasen-1905—1986
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8 - Павлодар облысы Успен ауданы Таболжан кентінің құрылғанына  
80 жыл (1940) http://www.uspenka.gov.kz/ru

13 - Павлодар облыстық санитарлық-эпидемиологиялық станциясы 
(қазіргі «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Павлодар облысы Қоғам-
дық денсаулық сақтау департаменті» РММ) құрылғанына 80 жыл 
(1940) https://pavlodar.gov.kz/rgu-departament-ohrany-obshhestvennogo-
zdorov ja -pav lodarsko j -ob las t i -komi te ta -ohrany-obshhes tven 
nogo-zdorovja-ministerstva-zdravoohranenija-respubliki-kazahstan

20 - Журналист, жазушы, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, 
«Казах станская правда» газетінің (1992—2014 жж.), меншікті тілшісі 
Қазақстанның құрметті журналисі, Павлодар қаласының Құр метті 
азаматы С.А. Горбуновтың туғанына 70 жыл (1950) http://map.pavlo 
darl ibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id
=58%3A2012-05-30-05-09-16&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/compo-
nent/tags/tag/33

23 - Опера әншісі, ҚР Еңбек сіңірген әртісі, педагог, профессор, «Шахимар-
дан достарын шақырады» атты фестивалін ұйымдастырушы  
Ш.Қ. Әбілевтің туғанына 70 жыл (1950) http://esim.pavlodarlibrary.
kz/index.php/ru/muzykalnoe-iskusstvo/104-abilov-shakhimardan-
kajdarovich-1950

23 - Павлодар облыстық радиосының алғашқы рет республикалық эфирге 
шыққанына 55 жыл (1965)

Сәу ір – Железин ауданында «Ударник полей» (қазіргі «Родные просто ры») 
газетінің алғашқы саны жарыққа шыққанына 85 жыл (1935) http://
zhelezinka.pavlodar.gov.kz/news/178/?lang=ru http://248893.uchrezhde-
nie-redaktsiya-gazety-rodnye-prostory.s-zhelezinka.bizzlist.kz

Сәуір – Екібастұз 1-МАЭС-інің бірінші энергоблогы іске қосылғанына  
35 жыл (1980) https://gres1.kz/ru

Сәуір – «Зажги свою звезду» балалар және жасөспірімдер I-ші халықаралық 
шығармашылық фестивалінде павлодарлық әнші Мария Мудряк 
бірінші орынды иеленгеніне 20 жыл (2000, Мәскеу қ.) http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-iskusstvo/189-mudryak-
mariya-aleksandrovna-1994
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МАМЫР

5 - Журналист, жазушы, өлкетанушы, философия ғылымдарының канди - 
даты, ҚазКСР Мәдениетінің Еңбек сіңірген қызметкері В.С. Моло-
товтың туғанына 105 жыл (1915—2008) https://centrasia.org/per son2. 
php?st=1459519693 http://lenta.inform.kz/ru/100-let-ispolnilos-
pavlodarskoy-oblastnoy-gazete-zvezda-priirtysh-ya_a3212423

9 - Павлодар қаласында – Ұлы Отан соғысында қаза тапқан павлодарлық 
жауынгерлерге арналған Даңқ ескерткішінің ашылғанына 45 жыл 
(1975) http://wwii.space/памятники-и-мемориалы-павлодарская-о/2 
http://3d-maps.kz/qz_place_630-memorial-slavy-v-g-pavlodar

10 - Тау-кен инженері, техника ғылымдарының кандидаты, ҚР Еңбек 
сіңірген қызметкері, ҚР Минералды ресурстар академиясының коррес-
пондент мүшесі, Павлодар қаласының Құрметті азаматы, «Құрмет» 
орденінің және «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» төс белгісінің иегері 
А.А. Әлкеновтің туғанына 85 жыл (1935—2019) http://akimat-pvl.gov.
kz/post.php?id=24 http://irstar.kz/index.php?id=2413

13 - Зоотехник, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, мемлекет 
және қоғам кайраткері, К.Қ. Әшімбетовтың туғанына 85 жыл (1935—
1993) https://www.inform.kz/ru/13-maya-kalendar-kazinforma-daty-
sobytiya-imena_a2463158

16 - Актриса, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі Н.М. Запрудневаның 
туғанына 80 жыл (1940) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/
teatral noe-iskusstvo/223-zaprudneva-nina-matveevna-1940

17 - Құрылысшы, еңбек ардагері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы 
И.Д. Рязанцеваның туғанына 90 жыл (1930—2010) http://akimat-pvl.
gov.kz/post.php?id=24

17 - Павлодар облыстық «Возрождение» неміс қоғамының құрылғанына  
30 жыл (1990) http://ankpvl.kz/etno/nemetskoe

19 - Ұстаз, ҚазКСР Халық ағарту ісінің үздігі, еңбек сіңірген ұстаз  
Н.Е. Алексеевтің туғанына 135 жыл (1885—1970) https://kk.wikipedia.
org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0
%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B
2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%
D0%B5%D0%B5%D0%B2
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20 - Актриса, Ж. Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыка-драма 
театрының әртісі, ҚР-ның Еңбек сіңірген әртісі, Р.I. Тәжібаеваның 
туғанына 65 жыл (1955) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/tea-
tralnoe-iskusstvo/127-tazhibaeva-rauziya-1955 http://www.teatrpavlodar.kz/

Мамыр – Успен аудандық «Сельские будни» газетінің жарыққа шыққанына 
85 жыл (1935) http://uchrezhdenie-redaktsiya-rayonnoy-gazety-selskie-
budni.s-uspenka.bizzlist.kz

МАУСЫМ

5 - Кеңес Одағының батыры, Павлодар қаласының Құрметті аза маты  
И.И. Кривенконың туғанына 95 жыл (1925—2001) http://www.warhe-
roes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5380 http://pavlodarlibrary.kz/images/
izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

6 - Геолог, өлкетанушы, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген геолог-барлаушысы, 
облыстағы тұңғыш геология мұражайының негізін қалаушы  
С.М. Мурзалевтің туғанына 105 жыл (1915—1985) http://emirsaba.org/
p-vasileev-atindafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=6

7 - Ақын, П. Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі Ю.А. Мос-
товойдың туғанына 75 жыл (1945) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=106%3A2012-06-30-10-
24-36&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru http://
qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component/tags/tag/22

7 - Павлодар қаласында № 2 орта мектептің ашылғанына 55 жыл (1965) 
https://goo.kz/index/fromorg/18

9 - Павлодар қаласында «Беларусь» этно-мәдени орталығының ашыл-
ғанына 20 жыл (2000) http://ankpvl.kz/etno/belorusskoe

15 - Кеңес Одағының Батыры И.Г. Ледовскийдің туғанына 100 жыл (1920—
1988) http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12945 http://
pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

18 - Павлодар қаласына Мәскеу мен Алматыға қонбайтын рейстерді ашқан 
«Ил-18» алғашқы ауыр турбовинттік ұшақ қонғанына 50 жыл (1970)

20 - Павлодар қаласында 1 мамыр көшесіндегі 206-шы үйде орналасқан 
«Бижан» мешітінің ашылғанына 75 жыл (1945) http://cbspvl.kz/
projects/Pamyatniki/5-mechet.pdf
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22 - Мүсінші, ұстаз, Ұлы Отан соғысына катысушы, КСРО және Қазақ-
стан Суретшілер Одағының мүшесі И.И. Виноградовтың туға нына  
95 жыл (1925—1996) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/izobra 
zitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/113-vinogradov-ippolit-ippolito 
vich-1925—1996

25 - Инженер-гидротехник, «Ұлы Ертіс» ассоциациясы қоғамдық бірлес - 
тігінің президенті, Ертіс ауданының Құрметті азаматы Ж. Рамаза нов-
тың туғанына 85 жыл (1935—2000) https://pandia.ru/text/78/085/8668-
5.php

26 - Актер, А.П. Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрының 
әртісі (1980—2003), сахна ардагері В.Н. Кульбачконың туғанына  
80 жыл (1940—2011) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatral-
noe-iskusstvo/123-kulbachko-vasilij-nikolaevich-1940

27 - Павлодар қаласында мұғалімдердің алғашқы облыстық съезі өтке-
ніне 60 жыл (1960)

ШІЛДЕ

5 - Жазушы, аудармашы, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, 
Қазақ станның еңбек сіңірген қызметкері, Павлодар облысының Құр-
метті азаматы А. Жақсыбаевтың туғанына 80 жыл (1940) http://
map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=61%3A2012-05-30-05-12-26&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru

5 - Павлодар алюми ний зауыты (қазіргі «Алюминий Қазақстан» АҚ) 
құрылысының басталғанына 65 жыл (1955) https://www.erg.kz/ru/
content/deyatel-nost/predpriyatiya-v-sostave-erg#3

12 - Суретші, ұстаз, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, П.Г. Величконың 
туғанына 90 жыл (1930—2009) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/78-panko-grigorevich-
velichko-1930—2009

15 - Ақын, аудармашы, ұстаз, Ұлы Отан соғысына қатысушы Қ. Боран-
баевтың туғанына 105 жыл (1915—1978) http://shuak.kz/index.php? 
option=com_content&view=article&id=117&catid=51&Itemid=136&lan
g=ru http://emirb.org/p-vasileev-atindafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-
bibliograf.html?page=7#15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F__%D
0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%
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80%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2__95_%D0
%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%
8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F_(1915—1978)

20 - Қазақ Республикалық Ауғанстан ардагерлер ұйымының облыстық 
Ауғанстан ардагерлер кеңесі құрылғанына 30 жыл (1990) https://
pavlodar.gov.kz/category/npo/obshhestvennye-obedinenija

25 - Ғалым-филолог, әдебиет зертеушісі, филология ғылымдарының док-
торы, профессор, ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі, ҚР Халық 
ағарту ісінің үздігі Ш.Қ. Сәтбаеваның туғанына 90 жыл (1930—2002) 
http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=115%3A2015-06-18-06-07-43&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru https://adebiportal.kz/ru/authors/view/32

30 - Павлодар уездік атқару комитетінің штатына архивариус лауазымы 
енгізілгеніне 95 жыл (1925) http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz

ТАМЫЗ

7 - Суретші-график, ұстаз, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі  
3.А. Соболеваның туғанына 85 жыл (1935) http://esim.pavlodarlibrary.
kz/index.php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/69-soboleva-zoya-
aleksandrovna-1935

9 - Павлодар облыстық теледидар және радиотарту комитетінің кұра мында 
теледидар студиясы кұрылғанына 55 жыл (1965)

11 -  Павлодар қаласына әскерден қайтқан майдангер-жауынгерлердің 
алғашқы эшелоны келгеніне 75 жыл (1945)

12 - Баянауыл паркіне «Баянауыл мемлекеттік ұлттық паркі» атағы 
беріл геніне 35 жыл (1985) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php? 
option=com_content&view=article&id=3&Itemid=14&lang=ru http://
bayanaul-national-park.kz/

16 - Ұстаз, ҚазКСР Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Ұлы Отан соғы-
сының қатысушысы Д.А. Қапашевтың туғанына 95 жыл (1925—
2011) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/klubnoe-delo/288-kapas  
hev-dujsen-abakovich-1925—2011

23 - Павлодар қаласында (Мәскеу қ.) Орталық телевизияның алғашқы 
көрсетіліміне 50 жыл (1970)
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25 - Жазушы, өлкетанушы, Ұлы Отан соғысының қатысушысы, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері  
Қ. Исабаевтың туғанына 95 жыл (1925—2015) http://map.pavlodar  
library.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3A2012-
05-30-05-42-52&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

26 - № 5/6-шы Ертіс көмір кенішінен (қазірғі «Богатырь» көмір кеніші) 
көмір тиелген алғашқы эше лон жөнелтілгеніне 50 жыл (1970) https://
www.samruk-energy.kz

ҚЫРКҮЙЕК

1 - Лебяжі (қазіргі Аққулы) ауылында аудандық «Ленин жолы» (қазіргі 
«Аққу үні») газетінің бірінші саны шыққанына 80 жыл (1940) http://
www.businessmap.kz/ru/branch/TOO_REDAKTSIYA_LEBYAZHINS-
KOY_RAYONNOY_GAZETY_A_U_2974

1 - Павлодарда № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің ашыл - 
ғанына 45 жыл (1975) http://businessnavigator.kz/ru/branch/KOMMU - 
N A L  N O E _ G O S U D A R S T V E N N O E _ K A Z E N N O E _ P R E D P -
RIYATIE_297429979/

7 - Ғалым-философ, философия ғылымдарының докторы Ж.К. Жан досов-
тың туғанына 105 жыл (1915—2005) http://emirsaba.org/p-vasi leev-
atindafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=7

10 - Кеңес Одағының Батыры И.А. Скляровтың туғанына 100 жыл (1920—
1992) http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3233 http://
pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

14 - Журналист, жазушы, ҚР Журналистер Одағының мүшесі М.Қ. Дәу-
ренбековтің туғанына 85 жыл (1935) http://map.pavlodarlibrary.kz/
index.php?option=com_content&view=article&id=60%3A2012-05-30-05-
11-33&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

15 - Ғалым-инженер, физика-математика ғылымдарының кандидаты, өлке-
танушы Ж.М. Мардановтың туғанына 75 жыл (1945—2001) http:// 
psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:v-
pavlodarskoj-oblasti-sozdali-obshchestvo-kraevedov-imeni-zhenisa-mardan
ova&catid=106&Itemid=163&lang=rus http://pspu.kz/doc/07(3).pdf

19 - Ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы Қ.М. Арын ғазин-
ның туғанына 85 жыл (1935) http://famous.ukz.kz/aryingazin-kana piya-
mubarakovich.html
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19 - А.П. Чехов атындағы облыстық драма театрының құрылғанына 
75 жыл (1945) http://www.teatrpavlodar.ru, http://esim.pavlodarlibrary.
kz/index.php/ru/kultura-i-iskusstvo/teatry/133-pavlodarskij-oblastnoj-teatr-
dramy-imeni-a-p-chekhova

20 - Павлодар индустриалды институтының құрылғанына (қазіргі  
С. Торайғыров атындағы ПМУ) 60 жыл (1960) http://psu.kz

22 - Ғалым-биолог, биология ғылымдарының докторы, профессор, эколо-
гия және медицина халықаралық академиясының академигі Т.А. Про-
зо рованың туғанына 80 жыл (1940) http://galym.pavlodar library.kz/
prozorova.php

29 - «Ғазиз» мешітінің ашылғанына 20 жыл (2000) http://cbspvl.kz/pro-
jects/Pamyatniki/5-mechet.pdf

ҚАЗАН

3 - Ақын, әнші-композитор, Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері И. Бай-
зақовтың туғанына 120 жыл (1900—1946) http://map.pavlodarlibrary.
kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2012-05-
30-05-01-23&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru  
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/155-bajzakov-
isa-1900—1946

4 - Орыс ғалымы, саяхатшы, географ және этнограф Г.Н. Потаниннің 
туғанына 185 жыл (1835—1920) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php? 
option=com_content&view=article&id=4&Itemid=13&lang=ru http://
dialog.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/potanin-grigorij-nikolaevich-1835—
1920#potanin_biogr

13 - Жазушы, журналист Е. Ерботиннің туғанына 80 жыл (1940—1992) 
http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=63%3A2012-05-30-05-35-39&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru

14 - Әнші-сазгер, күйші, ұстаз, ұлт аспаптарын жасаудың шебері, ҚР 
Мәдениет қайраткері Ш. Рақышевтің туғанына 85 жыл (1935—2017) 
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-iskusstvo/109-
shaken-rakishev-1935—2017

16 - Ж. Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыкалық-драма театры-
ның режиссері (2005—2011), ҚазССР Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, «Облысқа сіңір-
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ген еңбегі үшін» төс белгісінің иегері Е.К. Тәпеновтың туғанына  
75 жыл (1945) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-is-
kus stvo/128-tapenov-ersain-kanderzhanovich-1945

18 - Сібір тарихшысы, археограф, Петербург академиясының мүшесі, 
Павлодар өңірінің зерттеушісі Г.Ф. Миллердің туғанына 315 жыл 
(1705—1783) http://hrono.ru/biograf/bio_m/miller_gf.php

18 - Ақын, Қазақ халқының әйгілі әнші-композиторы Ж.М. Байжанов тың 
туғанына 185 жыл (1835—1929) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=50%3A2012-05-28-06-50-
20&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/154-bajzhanuly-zhayau-
musa-1835—1929 http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component/
tags/tag/105

18 - Павлодар көшелерінде трамвайдың бірінші рет жүре бастағанына 55 
жыл (1965) http://pavlodartram.kz

20 - Теміржолшы, Қазақстан Енбек Қызыл Ту орденінің иегері, Павлодар 
қаласының Құрметті азаматы Т. Қоңырбаевтың туғанына 105 жыл 
(1915—1983) www.akimat_pvl.gov.kz/post7php?3d=24

25 - Актер, режиссер, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген әртісі Ж. Әбілтаевтің 
туғанына 110 жыл (1910—1982) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ 
ru/teatralnoe-iskusstvo/119-abiltaev-zhakyp-1910—1982

25 - Ғалым-дәрігер, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Ұлы 
Отан соғысына қатысушы, I-дәрежелі Отан соғысы және 2 мәрте «Құр-
мет белгісі» ордендерінің иегері Ә.Р. Шөкиннің туғанына 95 жыл 
(1925—1996) http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A7%D0%BE%
D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D
0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0
%B2%D0%B8%D1%87 http://library.psu.kz/fulltext/transactions/1833_
uralbaev_j.a_chokin_alihan_rizaevich_j.a._uralbaev.pdf http://emirb.org/
p-vasileev-atindafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=8

25 - Құрылысшы, ҚазССР-інің еңбек сіңірген құрылысшысы, Ұлы Отан со-
ғысына қатысушы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы А.В. Андро- 
 новтың туғанына 95 жыл (1925—1999) http://akimat-pvl.gov.kz/post.
php?id=24
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26 - П. Васильев атындағы әдеби қоғамның алғашқы жиыны өткеніне 65 
жыл (1955) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content
&view=article&id=15%3A2012-05-28-03-43-30&catid=3%3A2012-04-02-
16-52-57&Itemid=4&lang=ru

ҚАРАША

4 - Ғалым-физик, техника ғылымдарынын докторы В.О. Волошиннің 
туғанына 85 жыл (1935—2004) http://emirb.org/p-vasileev-atindafi-ortali- 
alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=8

7 - Павлодар телеорталығы іске қосылғанына 55 жыл (1965) (Эфирге 
алғашқы телебағдарламалар шығып, павлодарлық жаңалықтардың 
бірінші топтамасы көрсетілді) http://pavon.kz/post/view/45351

10 - Кітапханашы, облыстық көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға 
арналған арнайы кітапхананың директоры (1993—2007), кітап хана 
ісінің ардагері, «Мәдениет қайраткері», Құрмет белгісі орденінің иегері 
3.С. Әбілдинованың туғанына 70 жыл (1950—2007) http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/bibliotechnoe-delo/63-abeldinova-zoya-
sayarovna, http://pavlspec.kz

14 - Ақын, журналист, өлкетанушы, Қазақстан Журналистер Одағының 
мүшесі К.С. Тюриннің туғанына 90 жыл (1930—1987) http://map. 
pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=131%
3Atyurin-kuzma&catid=8%3A2016-04-28-03-57-45&Itemid=32&lang=ru

15 - Хирург-травматолог, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚазКСР еңбек сіңірген дәрігері, Ұлы Отан соғысына қатысушы  
X.Ж. Мақажановтың туғанына 105 жыл (1915—1987) http://makaz-
hanov.kz/ru/makazhanov

15 - Павлодар қ. облыстық психоневрологиялық диспансер (қазіргі 
«Павлодар облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМҚК) 
құрылғанына 55 жыл (1965) https://depzdrav.gov.kz/18/о-больнице-2

27 - Кеңес Одағының Батыры С.И. Маковскийдің туғанына 100 жыл 
(1920—2000) http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=425 
http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

Қараша – Ұстаз, ауыл мектебін ұйымдастырушы, Ұлы Отан соғысына 
қатысушы Г.С. Баяндиннің туғанына 120 жыл (1900—1970) http://
pavlo  darlibrary.kz/images/kalendar/kalendar_2015.pdf
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Қараша – Павлодар қ. алғашқы балалар емханасының (қазіргі «Павло дар 
облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ КМК) ашылғанына 100 жыл  
(1920) https://depzdrav.gov.kz/38/

ЖЕЛТОҚСАН

5 - Педагог, философия ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ КСР 
Халық ағарту ісінің үздігі, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, 
Ақтоғай ауданының Құрметті азаматы Қ.Ф. Зағыпаровтың туғанына 
85 жыл (1935) http://pspu.kz/modules/kaf/epf/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=190:zaguparov-kabiden-fatkullinovich&catid=24&
Itemid=274&lang=ru

5 - Ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы, профессор  
И.Б. Мадиннің туғанына 105 жыл (1915—2001) http://library.psu.kz/
fulltext/bibl/b968.pdf

6 - Кинорежиссер, актер, музыкант, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі 
Қ.Ә. Әбусейітовтің туғанына 95 жыл (1925—2002) http://esim.pavlo - 
dar library.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/176-abuseitov-kuat-
ashirbekovich-1925—2002

6 - Актер, сахна ардагері С. Тәжібаевтің туғанына 70 жыл (1950) http://
esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/126-tazhibaev-
sejtzhan-1950

7 - Ж. Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма 
театрының кұрылғанына 30 жыл (1990) http://esim.pavlodarlibrary.
kz/index.php/kz/pavlodar-oblysyny-m-denieti-men-neri/teatrlar/234-
zh-ajmauytov-atynda-y-oblysty-aza-muzykaly-drama-teatry, https://
ru.sputniknews.kz/theaters/20190316/9583497/dramteatr-imeni-ajmautova-
pavlodar.html https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.
asp?ID=24144

17 - Павлодар округінің ашылғанына және аудандық бөлініс енгізілгеніне 
90 жыл (1930)

17 - Ақын Ж. Нұркеновтің туғанына 80 жыл (1940—1997) http://map. 
pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&
id=78%3A2012-05-30-05-54-59&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru



21

18 - Журналист, ақын, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі К.Ә. Әмір- 
 жанның туғанына 90 жыл (1930—2016)

18 - Павлодар көркемсурет музейінің ашылғанына 55 жыл (1965) http://
map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=24%3A2012-05-28-04-53-50&catid=4%3A2012-04-02-16-53-
11&Itemid=6&lang=ru, http://pavlodar-museum.kz

24 - Ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының докторы, ҚазКСР Халық 
ағарту ісінің үздігі, Дархан қаласының (Моңғолия) Құрметті азаматы 
М.X. Балтабаевтың туғанына 80 жыл (1940—2007) http://www.
sssrvia pesni.narod.ru/aygul.html https://pandia.ru/text/78/085/8668-8.php

25 - Тарихшы-ғалым, тарих баспасының зерттеушісі, тарих ғылымдарының 
докторы, журналист, КСРО Журналистер Одағының мүшесі, еңбек 
ардагері Қ.Н. Бекхожиннің туғанына 110 жыл (1910—1979) http://
ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%85%D
0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D
1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%
B3%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  
http://www.np.kz/people/7746-pervyjj.html

27 - Тау-кен инженері, ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚР ҒА-ның академигі, ҚР ғылым мен техникасына еңбек сіңірген 
қайраткері, Социалистік Еңбек Ері, Қазақстан Мемелкеттік сыйлы-
ғының лауреаты, Еңбек Қызыл Ту, «Парасат» ордендерінің иегері  
Ә.С. Сағы новтың туғанына 105 жыл (1915—2006) http://museum.
kstu.kz/SaginovSS.html https://www.inform.kz/ru/saginov-abylkas-
saginovich_a2239336

28 - Ұстаз, Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі, Қазақ ҚСР-нің Еңбек 
сіңірген мұғалімі Р.А. Молдабекованың туғанына 95 жыл (1925—1996) 
http://pvlabai10.edu.kz/content/view/1/47?lang=ru http://ruhani-zhangyru-
pspu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=12:net-v-mire-
drugoj-takoj-professii&catid=10&Itemid=104

28 - Журналист, өлкетанушы, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі  
А.Б. Бәделханның туғанына 90 жыл (1930—2009) http://pavlodar-
library.kz/images/kalendar/kalendar_2015.pdf
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Желтоқсан – Мәдениет қызметкерлерінің бірінші облыстық съезі 
өткеніне 60 жыл (1960)

Желтоқсан – «Павлодар облысының татар-башқұрт қоғамдық-мәдени 
орта лығы» Татар-башқұрт этномәдени бірлестігінің құрылғанына  
25 жыл (1990) http://ankpvl.kz/etno/tataro-bashkirskoe
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Халық ақыны Көтеш Райымбекұлының туғанына 275 жыл (1745— 
1818) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/174-
raimbekuly-kotesh-1745—1818

http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/7.pdf

Ақын-импровизатор Қоблан Бөрібайұлының туғанына 260 жыл 
(1760—1840) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/159-
buribajuly-koblan-1760—1840

http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/7.pdf

Қашыр (қазіргі Тереңкөл) ауылының кұрылғанына 230 жыл (1790) 
https://pavlodar.gov.kz/akimat-kachirskogo-rajona

Башмачное ауылының кұрылғанына 220 жыл (1800) http://zhele-
zinka.pavlodar.gov.kz

Ақын, қоғам қайраткері Сәдуақас Шормановтың туғанына 170 жыл 
(1850—1927) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/175-
shormanov-saduakas-musauly-1850—1927

Халық әншісі, домбырашы Б. Ержановтың туғанына 160 жыл (1860—
1938) http://netref.ru/meshr-jsip-kopejlini-isasha-enciklopediyasi.html

Ақын С. Әмірәмзеұлының туғанына 160 жыл (1860—1923) http://map. 
pavlodarl ibrar y.kz /index.php?opt ion=com_content&view=ar t icle&
id= 48%3A 2012- 05 -28 - 06 - 46 -16&cat id= 6%3A 2012- 05 -28 - 05 - 46 -
27&Itemid=17&lang=ru

ht tp://esim.pavlodarl ibrar y.kz /index.php/r u /akyny-zhyrau /151-
amiramzeuly-salyk-mukhamed-salyk-1860—1923

Ағартушы Қ.М. Ертісбаевтың туғаныныа 150 жыл (1870—1931) https:// 
www.caravan.kz/gazeta/interesnoe-selo-66698

Педагог, қоғам қайраткері А.А. Барлыбаевтың туғанына 140 жыл  
(1880—1937) https://e-history.kz/kz/publications/view/alashtin_bir_asili__4839

Ағартушы, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі С.М. Мұстафиннің 
туғанына 135 жыл (1885—1955) http://old.baq.kz/kk/news/aimaktik_bak_
mura gat/regmedia-53160

Педагог, ағартушы, халық ағарту ісін ұйымдастырушы Т. Нуркиннің 
туғанына 135 жыл (1885—1937) https://ru.openlist.wiki/index.php/%D0%9D
%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%83
%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(1885)
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Қоғам қайраткер Б. Нұржанұлының туғанына 135 жыл (1885—1954) 
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl16/
mObl16_%D0%9D/2706BA64AB846538E054002655122E6A 

Композитор, халық әншісі Майра Шамсутдинованың туғанына 130 
жыл (1890—1927) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-
iskus stvo/111-shamsutdinova-majra-ualikyzy-1890—1927

Ақын-импровизатор Момын Әшірбековтың туғанына 130 жыл 
(1890—1973) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/153-
ashir bekov-momyn-1890—1973

Педагог, ағартушы Н. Алшыновтың туғаныныа 125 жыл (1895—1956) 
http://www.aktogay.pavlodar.gov.kz/?act=news&event=464&prm=%5B%5D 

Ақын-импровизатор Ж. Жолдиновтың туғаныныа 125 жыл (1895— 
1983) http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/163-
zholdinov-zhunusbek-1895—1983

Ағартушы, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі X. Шаяхметовтың 
туғанына 125 жыл (1895—1979)

Жазушы, аудармашы және журналист Қ.Б. Тайшықовтың туғанына 
120 жыл (1900—1937) http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_
content&view=article&id=111%3A2012-06-30-10-37-37&catid=6%3A2012-05-
28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

Павлодар қаласында «Ақ мешіттің» ашылғанына 115 жыл (1905) 
(қазіргі Ак. Марғұлан көшесінде орналасқан) http://cbspvl.kz/projects/Pamy - 
atniki/5-mechet.pdf

Павлодар қаласында № 7 орта мектебінің ашылғанына 115 жыл (1905)  
https://bilim-pavlodar.gov.kz/index/fromorg/22?lang=ru

Баянауыл ауданына қарасты Алексеевка ауылының құрылғанына 
115 жыл (1905)

Тереңкөл ауданына қарасты Песчан орта мектебінің ашылғанына 
110 жыл (1910)

Павлодар қаласында орыс-қырғыз екі кластық училищесінің 
ашылғанына 110 жыл (1910) http://qrgid.info/?p=174 https://articlekz.com/
article/5060

Успен ауданына қарасты Церковное (қазіргі «Новый мир»), ауылы-
ның құрылғанына 100 жыл (1920) 
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Красноармейка, Шарбақты, Маралды станцияларының кұрыл-
ғанына 100 жыл (1920)

Қазақ КСР-нің Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Д.И. Подберез-
ныйдың туғанына 95 жыл (1925—1972) http://esim.pavlodarlibrary.kz/
index.php/ru/klubnoe-delo/290-podberjoznyj-dmitrij-ivanovich-1925—1972

Павлодар қ. қалалық радиоторабы іске қосылғанына 90 жыл (1930)

Ертіс аудандық «Ертіс» газетінің кұрылғанына 90 жыл (1930) http://
pvl14.kz/туристский-паспорт-иртышского-район

Ғалым, геология-минералогия ғылымдарының докторы Д.Н. Беля-
шовтың туғанына 80 жыл (1940—2003) http://academy.kz/chleny-akademii/
item/22 http://www.nnc.kz/media/bulletin/files/ECjvVBGKMj.pdf

Павлодар қаласында алғашқы көп қабатты үй – Естай көшесінде орна-
ласқан он алты пәтерлі үй пайдалануға берілгеніне 80 жыл (1940) http://
cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/4-newcity.pdf

Павлодар қаласында бірінші «Жедел жәрдем» машинасы пайда 
болғанына 80 жыл (1940)

Май аудандық «Шамшырақ» газетінін құрылғанына 80 жыл (1940) 
http://www.maysk.pavlodar.gov.kz/index.php/ru/infotsentr/rajonnaya-gazeta

Павлодар қаласында П.И. Чайковский атындағы № 2 балалар 
музыкалық мектебінің (қазірғі «Дарынды балаларға арналған музы-
калық мектеп-интернат» ММ) ашылғанына 60 жыл (1960) http://www.
muscomplexpavl.kz/index.php/o-shkole-internat

«Ертіс» футбол клубының құрылғанына 55 жыл (1965) https://fcirtysh.kz

Павлодар қаласында академик Қ.И. Сәтбаевтың ескерткіші ашыл-
ғанына 10 жыл (2010) http://cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/3-hist.pdf

http://bayanaul.pavlodar.gov.kz/ru/bayanaulskij-memorialnyj-muzej-
akademika-k.i.satpaeva.html
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
2020 ЖЫЛЫ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРІ 

МЕН МЕРЕЙТОЙЛАР КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР
1 қаңтар – Республикалық «Казахстанская правда» басылымының 
жа рық қа шыққанына 100 жыл (1920)
1 каңтар – Қазақ әншісі, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі Ә. Мұсабеков-
тың туғанына 105 жыл (1915—1981)
5 каңтар – Ақын, Халык жазушысы Қ. Мырзалиевтің туғанына 85 жыл 
(1935—2011)
6 қаңтар – Қоғам және мемлекет қайраткері, журналист М. Шоқайдың 
туғанына 130 жыл (1890—1941)
8 каңтар – Қазақ актері мен режиссері, ҚазКСР-нің халық әртісі Қ. Жан-
дарбековтың туғанына 115 жыл (1905—1973)
9 қаңтар – Ғалым-геолог, географ, Қазақстан мен Орта Азияны зерттеуші 
И.В. Мушкетовтың туғанына 170 жыл (1850—1902)
10 каңтар – Қазақ жазушысы I. Есенберлиннің туғанына 105 жыл (1915—
1983)
22 қаңтар – Қазак актері, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі Р.Б. Төлеу-
баевтың туғанына 85 жыл (1935—1987)
25 каңтар – Ғалым, техника ғылымдарының докторы, ҚазКСР-нің Еңбек 
сіңірген қайраткері В.Г. Беньковскийдің туғанына 95 жыл (1925—1987)

АҚПАН
2 ақпан – Жазушы М. Мағауиннің туғанына 80 жыл (1940)
5 ақпан – Ғалым-зоолог, этнограф, Қазақстан және Орта Азияны зерттеуші 
Г.Е. Грумм-Гржимайлоның туғанына 160 жыл (1860—1936) 
9 ақпан – Актер, ҚазКСР-нің халық әртісі В.Ф. Корниенконың туғанына 
95 жыл (1925—1979)
10 ақпан – Республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың ашыл-
ғанына 60 жыл (1960)
12 ақпан – Қазақ актері, ҚазКСР-нің халық әртісі Н.М. Атахановтын туға-
нына 115 жыл (1905—1974)
16 ақпан – Театр суретшісі, кинорежиссер, ҚазКСР-нің халық суретшісі 
М.3. Левиннің туғанына 125 жыл (1895—1946)

НАУРЫЗ
2 наурыз – ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының мүшесі, филология ғылы м-
дарының докторы Ш.Ш. Сарыбаевтың туғанына 95 жыл (1925—2018)
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3 наурыз – Ғалым-тарихшы, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген ғылым қайраткері
П.М. Пахмурныйдың туғанына 105 жыл (1915—1977)
3 наурыз – Қазақ жазушысы Ж. Тәшеновтің туғанына 95 жыл (1925—1994)
9 наурыз – Актер, ҚазКСР-нің халық әртісі Қ.Н. Тастанбековтың туға-
нына 75 жыл (1945—2017)
14 наурыз – Қазақ жазушысы, драматург Қ. Ысқақовтың туғаныныа  
85 жыл (1935—2014)
15 наурыз – Әнші-актер, режиссер, драматург, ҚазКСР-нің халық әртісі  
Қ. Байсейітовтің туғанына 115 жыл (1905—1979)
20 наурыз – Мемлекет және қоғам кайраткері, экономика ғылымдарының 
кандидаты Ж.А. Тәшеновтің туғанына 105 жыл (1915—1986)
20 наурыз – Қазақ ақыны Т. Молдағалиевтің туғанына 85 жыл (1935—
2013)
21 наурыз – Қазақ ақыны Қ.Т. Шаңғытбаевтың туғанына 95 жыл (1925—
2001)
22 наурыз – Киноактер, кинорежиссер X. Дәулетбековтің туғанына  
110 жыл (1910—1983)
23 наурыз – Ғалым, техника ғылымының докторы, академик Е.А. Буке-
товтың туғанына 95 жыл (1925—1983)
25 наурыз – Композитор, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген өнер қайраткері 
С.И. Шабельскийдің туғанына 135 жыл (1885—1956)

СӘУІР
1 сәуір – Қазақ композиторы, домбырашы, КСРО және ҚазКСР-нің әртісі  
Н. Тілендиевтің туғанына 95 жыл (1925—1998)
4 сәуір – Қазақ ақыны А. Жұмағалиевтің туғанына 105 жыл (1915—1942)
5 сәуір – «Бурабай» курортының ашылғанына 100 жыл (1920)
9 сәуір – Қазақ жазушы-сатиригі Ғ. Қабышевтың туғанына 85 жыл (1935)
14 сәуір – Қазақ жазушысы Ж. Молдағалиевтің туғанына 85 жыл (1935—
1986) 
15 сәуір – Жазушы С. Бақбергеновтың туғанына 100 жыл (1920—1997)
22 сәуір – Жазушы С. Мұқановтың туғанына 120 жыл (1900—1973)
25 сәуір – Қоғам және мемлекет қайраткері Н. Нұрмақовтың туғанына  
125 жыл (1895—1937)
29 сәуір – Қазақ жазушысы С. Сарғасқаевтың туғанына 95 жыл (1925—
1995)

МАМЫР
2 мамыр – ҚазКСР-нің халық әртісі, хормейстер Б.А. Орловтың туғанына 
115 жыл (1905—1960)
9 мамыр – Тарихшы, драматург, әдебиеттанушы М.Б. Ақынжановтың 
туғанына 115 жыл (1905—1960)
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10 мамыр – Суретші, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген өнер кайраткері Е.М. Си - 
доркиннің туғанына 90 жыл (1930—1983)
10 мамыр – Композитор С. Бәйтерековтың туғанына 75 жыл (1945—1998)
11 мамыр – Жазушы Ә. Әлімжановтың туғанына 90 жыл (1930—1993)
16 мамыр – Ақын О. Асқаровтың туғанына 85 жыл (1935)
23 мамыр – Халық ақыны және композиторы Біржан Қожағұлұлының 
туғанына 185 жыл (1835—1887)
Мамыр – «Қазақстан әйелдері» басылымының алғашқы саны жарыққа 
шыққанына 95 жыл (1925)

МАУСЫМ
1 маусым – ҚазССР Халық әртісі Қ.Ә. Байбосыновтың туғанына 70 жыл 
(1950)
9 маусым – Ұйғыр ақыны Р. Рузыевтың туғанына 85 жыл (1935)
10 маусым – Жазушы Ф.А. Моргунның туғанына 110 жыл (1910—2008)
16 маусым – Жазушы, ҚР Еңбек сіңірген ұстазы К. Оразалиннің туғанына 
100 жыл (1920—2008)
17 маусым – Әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, ҚР 
ҰҒА академигі Р. Нұрғалиевтың туғанына 80 жыл (1940—2010)
18 маусым – Суретші, график, ҚазКСР Еңбек сіңірген қайраткері В.И. Анто - 
щенко-Оленевтің туғанына 120 жыл (1900—1984)
18 маусым – Жазушы А.Н. Сергеевтің туғанына 105 жыл (1915—2007)
20 маусым – Ұйғыр актеры, ҚазКСР-нің халық әртісі М.К. Бакиевтің 
туғанына 105 жыл (1915—1996)
27 маусым – Қазақстан кітапхана қызметкерлерінің алғашқы Съезінің 
ашылғанына 60 жыл (1960)
29 маусым – Халықаралық «Азия дауысы» фестивалінің ашылғанына  
30 жыл (1990)

ШІЛДЕ
1 шілде – Жазушы, педагог, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген ұстазы Б. Тұрсын-
баевтың туғанына 115 жыл (1905—1967)
7 шілде – Жазушы, коғам қайраткері С. Шәріповтың туғанына 140 жыл 
(1880—1942)
15 шілде – Актер, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі М. Сыздықовтың 
ту ғанына 105 жыл (1915—1975)
25 шілде – Қазақстан халық суретшісі, ҚазКСР Еңбек сіңірген өнер кайрат-
кері М.С. Кенбаевтың туғанына 95 жыл (1925—1993)
29 шілде – Химик, техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚазСР- 
нің Еңбек сіңірген ғылым қызметкерлері Қ.А. Жұбановтың туғанына  
85 жыл (1935)
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ТАМЫЗ
10 тамыз – Қазақ ақыны, ағартушысы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы 
А. Құнанбаевтың туғанына 175 жыл (1845—1904)
15 тамыз – Композитор Ш. Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл (1930—1992)
16 тамыз – Кеңес Одағының батыры, Қазақстан ұшқышы, КСРО Еңбек
сіңірген әскери ұшқышы, авиацияның генерал-лейтенанты Л.И. Беданың 
туғанына 100 жыл (1920—1976)
18 тамыз – Ғалым-экономист, профессор, ҚР Ғылым Академиясының 
мүше-корреспонденті Я. Аубакировтың туғанына 95 жыл (1925—2008)
25 тамыз – Архитектор, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген архитекторы Ю.Г. Ра - 
тушныйдың туғанына 85 жыл (1935—1996)
25 тамыз – Мүсінші, ҚазКСР-нің халық суретшісі X.Е. Наурызбаевтың 
туғанына 95 жыл (1925—2009)
30 тамыз – Қазақ жазушысы С. Еркебаевтың туғанына 85 жыл (1935—
1997) 
Тамыз – «Қазақстан мектебі» журналының алғашқы рет жарықка шық-
қанына 95 жыл (1925)

ҚЫРКҮЙЕК
1 қыркүйек – ҚазКСР Мемлекеттік ән және би ансамблінің ұйым-
дастырылғанына 65 жыл (1955)
5 қыркүйек – Қазақ ақыны, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның Халық жазушысы Ж. Молдағалиевтың туғанына 100 жыл 
(1920—1988)
9 қыркүйек – Алматы шетел тілдері педагогика институтының ашыл-
ғанына 80 жыл (1940)
10 қыркүйек – Қазақ әдебиеттанушысы, түркітанушы, филология ғылым-
дарының докторы Ә. Қоңыратбаевтың туғанына 115 жыл (1905—1986)
14 қыркүйек – Ғалым-экономист, экономика ғылымдарының докторы  
О. Баймұратовтың туғанына 85 жыл (1935)
15 қыркүйек – Ғалым-металлург, техника ғылымдарының докторы  
С.М. Қожахметовтың туғанына 85 жыл (1935)
19 қыркүйек – Ақын А. Тоқмағамбетовтың туғанына 115 жыл (1905—
1988)
Қыркүйек – Жазушы, аудармашы Т. Жанұзақовтың туғанына 85 жыл 
(1935—1978)

ҚАЗАН
1 қазан – Қарағанды облысында Теміртау қаласының құрылғанына  
75 жыл (1945)
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5 қазан – Қазақ мемлекеттік ауылшаруашылығы институтының 
(қа зіргі Қазақ ұлттық аграрлық университеті) ашылғанына 90 жыл 
(1930)
12 қазан – Режиссер, педагог, ҚазКСР-нің халық әртісі А. Тоқпановтың 
туғанына 105 жыл (1915—1994)
15 қазан – Ақын, ҚР Халық жазушысы Ә. Сәрсенбаевтың туғанына  
115 жыл (1905—1995)

ҚАРАША
3 қараша – «Қазақстан» баспасының құрылғанына 100 жыл (1920)
13 қараша – Композитор Е.Г. Брусиловскийдің туғанына 115 жыл (1905—
1981)
13 қараша – Әнші, композитор, ҚР Халық әртісі Е. Хасанғалиевтың туға-
нына 80 жыл (1940)
15 қараша – Кеңес Одағының батыры, жазушы М. Ғабдуллиннің туға-
нына 105 жыл (1915—1973)
18 қараша – Әнші, ҚазКСР-нің халық әртісі Қ. Қалиламбекованың туға-
нына 75 жыл (1945)
19 қараша – Жазушы, журналист С. Байжановтың туғанына 90 жыл 
(1930—1998)
21 қараша – Ақын, жазушы, ағартушы-педагог, публицист, Алаш қозға-
лысының мүшесі М. Дулатовтың туғанына 135 жыл (1885—1935)
24 қараша – Балалар жазушысы, қазақ балалар әдебиетінің негізін қалау-
шылардың бірі. С. Бегалиннің туғанына 125 жыл (1895—1983)
25 караша – Қазақ композиторы Ә.Ы. Есбаевтың туғанына 95 жыл (1925—
1976)
28 қараша – Қазақ ақыны Ж. Нәжімиденовтің туғанына 85 жыл (1935—
1983)
Қараша – Ғалым-ағартушы, этнограф, фольклорист Ш. Уәлихановтың 
туғанына 185 жыл (1835—1865)

ЖЕЛТОҚСАН
7 желтоқсан – Суретші Н.Г. Хлудовтың туғанына 170 жыл (1850—1935)
12 желтоқсан – Тіл маманы, филология ғылымдарының докторы Т.Р. Қор- 
дабаевтың туғанына 105 жыл (1915—2000)
15 желтоқсан – Балалар жазушысы, фольклоршы Ө. Тұрманжановтың 
туғанына 115 жыл (1905—1978)
15 желтоқсан – Ғалым-философ, философия ғылымдарының докторы  
Д. Кішібековтің туғанына 95 жыл (1925)
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24 желтоқсан – Жазушы, Кеңес Одағының батыры, Екінші дүниежүзілік 
соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы Б. Момышұлының туға-
нына 110 жыл (1910—1982) 
24 желтоқсан – Әдебиет сыншысы П. Косенконың туғанына 90 жыл 
(1930—1982)
27 желтоқсан – Жазушы, ғалым, әдебиеттанушы М. Қаратаевтың туға-
нына 110 жыл (1910—1995)
31 желтоқсан – Қазақ актері, ҚазКСР-нің Еңбек сіңірген әртісі М. Мұра т-
әлиевтің туғанына 85 жыл (1935—1985)
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Діни уағыздаушы, ислам негізін қалаушы Мұхаммед Пайғамбардың 
туғанына 1450 жыл (570—632)

Ойшыл-ғалым, философ Әбу-Нәсір Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл (870—
950)

Қазтуған жырау Сүйіншіұлының туғанына 600 жыл (шамасымен 1420)

«Қыз Жібек» эпосына 515 жыл (1505)

Атырау қаласының құрылғанына 380 жыл (1640)

Тәттіқара ақынның туғанына 315 жыл (1705—1780)

Өскемен қаласынын құрылғанына 300 жыл (1720)

Халық композиторы, күйші, домбырашы Тәттімбет Қазанғапұлының туға-
нына 205 жыл (1815—1862)

Қазақ халық композиторы, күйші Дәулеткерей Шығайұлының туғанына  
200 жыл (1820—1887)

Қазақтың тұңғыш қазақ кәсіби суретшісі – М. Уәлихановтың туғанына 175 жыл 
(1845—1916)

Халық ақыны, жырау Н. Байғанинның туғанына 160 жыл (1860—1945)

Халық композиторы және ақын-импровизатор Ыбырай Сандыбаевтың туға-
нына 160 жыл (1860—1930)

Халық ақыны, композитор Ш. Қошқарбаевтың туғанына 155 жыл (1865—1952)

Мемлекет қайраткері Т. Өтеповтің туғанына 150 жыл (1870—1925)

Мемлекет қайраткері Ә. Майкотовтың туғанына 150 жыл (1870—1919)

Алғашқы қазақ «Түркістан уалаяты» газетінің алғашқы санының жарыққа 
шыққанына 150 жыл (1870)

Ақын, жыршы, күйші Бөлтірік Атығанұлының туғанына 150 жыл (1870—1928)

Әнші, сазгер Қанапия Басығараұлының туғанына 150 жыл (1870—1917)

Халық композиторы Мәди Бәпиұлының туғанына 140 жыл (1880—1921)

Революционер, азамат соғысының батыры М.С. Масанчидің туғанына 135 жыл 
(1885—1938)

Халық ақыны Нартай Бекежановтың туғанына 130 жыл (1890—1954)
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Қазақ ақыны, әнші М. Сұлтанбековтың туғанына 125 жыл (1895 – қайтқан  
күні белгісіз)

Жазушы, драматург Ж. Тілепбергеновтың туғанына 125 жыл (1895—1933)

Ақын С. Керімбековтің туғанына 125 жыл (1895—1954)

Ақын Қ. Баймағамбетовтың туғанына 125 жыл (1895—1973)

Жазушы М. Дәулетбаевтың туғанына 120 жыл (1900—1938)

Қоғам және мемлекет қайраткері, жазушы, сыншы С. Сәдуақасовтың туға - 
нына 120 жыл (1900—1933)

Жыршы-ақын Қ. Жүсіповтің туғанына 115 жыл (1905—1987)

Әнші, ақын, күйші, ауыз әдебиеті мұрасын жинақтаушы М. Жүсіповтын 
туғанына 115 жыл (1905—1972)

Қазақ жазушысы, драматург С. Қамаловтың туғанына 115 жыл (1905—
1938)

Қазақ жазушысы, ақын, сатирик, драматург Д. Еркінбековтің туғанына 
115 жыл (1905—1961)

Қазақстанның мемлекет қайраткері И. Шәріповтің туғанына 115 жыл 
(1905—1976)

Қазақстандағы кәсіподақтар қозғалысының негізі қаланғанына 115 жыл 
(1905)

Әнші-композитор Р. Елебаевтың туғанына 110 жыл (1910—1943)

Әскери қайраткер, генерал-майор Н.Б. Бәйкеновтің туғанына 105 жыл 
(1915—1991)

Кеңес Одағының батыры С. Баймағамбетовтың туғанына 100 жыл (1920—
1943)

Ақын Майлықожа Сұлтанқожаұлының туғанына 80 жыл (1935—1998)

ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Ш. Уәлиханов атындағы тарих, 
археология және этнография институтының құрылғанына 75 жыл (1945)

Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ашылғанына 70 жыл  
(1950)

Кентау қаласының негізі қаланғанына 65 жыл (1955)
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2020 ЖЫЛҒЫ ШЕТ ЕЛ МЕН ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМ, 
ӨНЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ БОЙЫНША МЕРЕКЕЛІК КҮНДЕР 

МЕН ОҚИҒАЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШІ

2 қаңтар – америка жазушысы А. Азимовтың туғанына 100 жыл (1920—
1992)
2 қаңтар – чех жазушысы К. Чапектің туғанына 130 жыл (1890—1938) 
8 қаңтар – орыс балеринасы, биші, балет ұстазы, КСРО Халық әртісі  
Г.С. Уланованың туғанына 110 жыл (1910—1998)
15 қаңтар – орыс жазушысы А.С. Грибоедовтың туғанына 225 жыл 
(1795—1829)
15 қаңтар – ресейлік композитор М.И. Дунаевскийдің туғанына 75 жыл 
(1945) 
15 қаңтар – орыс жазушысы Е.И. Носовтың туғанына 95 жыл (1925—2002)
15 қаңтар – орыс математигі С. Ковалевскаяның туғанына 170 жыл 
(1850—1891) 
19 қаңтар – орыс суретшісі В.А. Серовтың туғанына 155 жыл (1865—1911)
19 қаңтар – орыс ақыны М.В. Исаковскийдің туғанына 120 жыл (1900—
1973)
20 қаңтар – италия кинорежиссері, сценарист Ф. Феллинидің туғанына 
100 жыл (1920—1993)
23 қаңтар – М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік универ-
ситетіне 265 жыл (1755)
29 қаңтар – орыс жазушысы А.П. Чеховтың туғанына 160 жыл (1860—1904)

10 ақпан – орыс ақыны Б.Л. Пастернактың туғанына 130 жыл (1890—1960)
14 ақпан – француз суретшісі К. Моненің туғанына 180 жыл (1840—1926) 
22 ақпан – поляк композиторы Ф. Шопеннің туғанына 210 жыл (1810—1849)
24 ақпан – орыс жазушысы В.М. Гаршиннің туғанына 165 жыл (1855—1888)
29 ақпан – орыс жазушысы Ф.А. Абрамовтың туғанына 100 жыл (1920—
1983)

1 наурыз – орыс ақыны Е.А. Баратынскийдің туғанына 220 жыл (1800—
1844)
6 наурыз – италияндық мүсінші, суретші М. Буонарротидің туғанына  
545 жыл (1475—1564) 
6 наурыз – орыс жазушысы П.П. Ершовтың туғанына 205 жыл (1815—1869)
13 наурыз – орыс жазушысы В.В. Личутиннін туғанына 80 жыл (1940)
14 наурыз – орыс жазушысы В.М. Песковтың туғанына 90 жыл (1930—2013)
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20 наурыз – орыс жазушысы В.Ф. Панованың туғанына 115 жыл (1905—
1973) 
21 наурыз – КСРО-ның халық әртісі Л. Утесовтың туғанына 125 жыл 
(1895—1992) 
27 наурыз – орыс ақыны В.М. Тушнованың туғанына 105 жыл (1915—1965) 
27 наурыз – неміс физигі В. Рентгеннің туғанына 175 жыл (1845—1923)
28 наурыз – орыс актері И.М. Смоктуновскидің туғанына 95 жыл (1925—
1994) 

2 сәуір – дат жазушысы Х.К. Андерсеннің туғанына 215 жыл (1805—1875) 
2 сәуір – француз жазушысы Э. Золяның туғанына 180 жыл (1840—1902)
3 сәуір – орыс жазушысы Ю.М. Нагибиннің туғанына 100 жыл (1920—
1994)
4 сәуір – орыс жазушысы Ю.П. Германның туғанына 110 жыл (1910—1967)
14 сәуір – орыс драматургі Д.И. Фонвизиннің туғаныныа 275 жыл (1745—
1792)
16 сәуір – орыс суретшісі, РФ Суретшілер Одағының мүшесі, РФ еңбек 
сіңір ген суретшісі Н.П. Бекетовтың туғанына 65 жыл (1955)
21 сәуір – орыс өнертапқышы И.П. Кулибиннің туғанына 285 жыл (1735—
1818)
23 сәуір – орыс жазушысы Н.Г. Помяловскийдің туғанына 185 жыл 
(1835—1863)

5 мамыр – орыс ақыны Е.А. Долматовскийдің туғанына 105 жыл (1915—
1994)
7 мамыр – орыс композиторы П.И. Чайковскийдің туғанына 180 жыл 
(1840—1893)
13 мамыр – француз жазушы А. Доденің туғанына 180 жыл (1840—1897) 
15 мамыр – орыс режиссері, актер Н.Н. Охлопковтың туғанына 120 жыл 
(1900—1967)
15 мамыр – орыс ғалымы, эмбриолог, иммунолог И.И. Мечниковтың туға - 
нына 175 жыл (1845—1916)
16 мамыр – орыс ақыны О.Ф. Берггольцтың туғанына 110 жыл (1910—1975)
24 мамыр – орыс жазушысы М.А. Шолоховтың туғанына 115 жыл (1905—
1984)
24 мамыр – орыс суретшісі А.К. Саврасовтың туғанына 190 жыл (1830—
1897)
24 мамыр – орыс және америка ақыны И.А. Бродскийдің туғанына 80 жыл 
(1940—1996)
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6 маусым – неміс жазушысы Т. Манның туғанына 145 жыл (1875—1955)
14 маусым – орыс ақыны, журналист Н.С. Курочкиннің туғанына 190 жыл 
(1830—1884)
14 маусым – орыс пианисті, дирижер Н.Г. Рубинштейннің туғанына 185 
жыл (1835—1881)
21 маусым – француз жазушысы Ф. Саганның туғанына 85 жыл (1938—
2004) 
21 маусым – орыс ақыны А.Т. Твардовскийдің туғанына 110 жыл (1910—
1971)
29 маусым – француз жазушысы А. Сент-Экзюперидің туғанына 120 жыл 
(1900—1944)
4 шілде – америка музыканты Л. Армстронгтың туғанына 120 жыл 
(1900—1971) 
4 шілде – армян актері Ф. Мкртчянның туғанына 90 жыл (1930—1993) 
10 шілде – орыс жазушысы Л.А. Кассильдың туғанына 115 жыл (1905—1970)
18 шілде – орыс жазушысы А.А. Ананьевтің туғанына 95 жыл (1925—2001)
19 шілде – орыс актері В.Б. Ливановтың туғанына 85 жыл (1935) 
20 шілде – орыс суретшісі О.Г. Верейскийдің туғанына 105 жыл (1915—
1993)
21 шілде – орыс суретшісі В.А. Серовтың туғанына 110 жыл (1910—1968) 
26 шілде – француз жазушысы А. Моруаның туғанына 135 жыл (1885—1967)

5 тамыз – француз жазушысы Ги де Мопасанның туғанына 170 жыл 
(1850—1893)
10 тамыз – орыс жазушысы М.М. Зощенконың туғанына 125 жыл (1895—1958)
14 тамыз – орыс жазушысы Д.С. Мережковскийдің туғанына 155 жыл (1865—
1941) 
17 тамыз – орыс актері О.П. Табаковтың туғанына 85 жыл (1935—2018) 
20 тамыз – орыс ақыны И.Ф. Анненскийдің туғанына 165 жыл (1855—1909)
22 тамыз – америка жазушысы Р. Брэдберидің туғанына 100 жыл (1920—
2012) 
23 тамыз – орыс жазушысы А.С. Гриннің туғанына 140 жыл (1880—1932)
28 августа – орыс жазушысы А.Н. Стругацкийдің туғанына 95 жыл 
(1925—1991) 
28 тамыз – орыс жазушысы Ю.В. Трифоновтың туғанына 95 жыл (1925—
1981)
30 тамыз – орыс суретшісі И.И. Левитанның туғанына 160 жыл (1860—
1900)
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7 қыркүйек – орыс жазушысы А.И. Куприннің туғанына 150 жыл (1870—
1938)
9 қыркүйек – драматург А.Д. Салынскийдің туғанына 100 жыл (1920—
1993) 
15 қыркүйек – ағылшын жазушысы А. Кристидің туғанына 130 жыл 
(1890—1976) 
22 қыркүйек – орыс лингвисті С.И. Ожегованың туғанына 120 жыл 
(1900—1964) 
25 қыркүйек – орыс актері С.Ф. Бондарчуктың туғанына 100 жыл (1920—
1994) 
26 қыркүйек – орыс суретшісі С.В. Герасимовтың туғанына 135 жыл 
(1885—1964)
29 қыркүйек – орыс ақыны К.Ф. Рылеевтің туғанына 225 жыл (1795—1826) 
30 қыркүйек – орыс жазушысы С.Н. Сергеев-Ценскийдің туғанына  
145 жыл (1875—1958)

3 қазан – орыс ақыны С.А. Есениннің туғанына 125 жыл (1895—1925)
12 қазан – италия опера әншісі Л. Павароттидің туғанына 85 жыл (1935—
2007) 
13 қазан – орыс ақын-жазушысы А.М. Черныйдың туғанына 140 жыл 
(1880—1932)
14 қазан – орыс әдебиетші, публицист Д.И. Писаревтің туғанына 180 жыл 
(1840—1868)
17 қазан – америка драматургі А. Миллердің туғанына 105 жыл (1915—
2005) 
21 қазан – кеңестік және ресейлік актер және режиссер Н. Михалковтың 
туғанына 75 жыл (1945) 
22 қазан – орыс жазушысы И.А. Буниннің туғанына 150 жыл (1870—1953)
23 қазан – италия жазушысы Д. Родаридің туғанына 100 жыл (1920—1980) 
24 қазан – БҰҰ-ның құрылғанына 75 жыл (1945)
23 қазан – орыс жазушысы А. Белыйдың туғанына 140 жыл (1880—1934)
27 қазан – орыс ботанигі И.В. Мичуриннің туғанына 165 жыл (1855—1935) 
8 қараша – америка жазушысы М. Митчеллдің туғанына 120 жыл (1900—
1949) 
9 қараша – орыс жазушы В.В. Хлебниковтың туғанына 135 жыл (1885—
1922)
12 қараша – француз мүсінші О. Роденнің туғанына 180 жыл (1840—1917) 
13 қараша – ағылшын жазушысы Р.Л. Стивенсонның туғанына 170 жыл 
(1850—1894) 
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16 қараша – орыс драматургі Н.Ф. Погодиннің туғанына 120 жыл (1900—
1962) 
23 қараша – орыс жазушысы, мемлекет қайраткері А.В. Луначарскийдің 
туғанына 145 жыл (1875—1933)
27 қараша – орыс ақыны А.Н. Апухтиннің туғанына 180 жыл (1840—1893)
27 қараша – орыс хирургі Н.И. Пироговтың туғанына 210 жыл (1810—
1881)
28 қараша – орыс ақыны А.А. Блоктың туғанына 140 жыл (1880—1921)
28 қараша – орыс ақын-жазушысы, қоғам қайраткері К.М. Симоновтың 
туғанына 105 жыл (1915—1979)
29 қараша – орыс жазушысы Г.Н. Троепольскийдің туғанына 115 жыл 
(1905—1995)
30 қараша – америка жазушысы М. Твеннің туғанына 185 жыл (1835—
1910)

2 желтоқсан – орыс ақыны А.А. Прокофьевтің туғанына 120 жыл (1900—
1971)
4 желтоқсан – орыс ақыны А.Н. Плещеевтің туғанына 195 жыл (1825—
1893)
5 желтоқсан – орыс ақыны А.А. Феттің туғанына 200 жыл (1820—1892)
13 желтоқсан – италия драматургі К. Гоццидің туғанына 300 жыл (1720—
1806) 
16 желтоқсан – орыс композиторы Г.В. Свиридовтың туғанына 105 жыл 
(1915—1997)
17 желтоқсан – орыс ақыны К.Я. Ваншенкиннің туғанына 95 жыл (1925—
2012)
20 желтоқсан – түрік жазушысы, драматург және публицист Ә. Несиннің 
туғанына 105 жыл (1915—1995)
27 желтоқсан – орыс сәулетшісі П.В. Абросимовтың туғанына 120 жыл 
(1900—1961) 
30 желтоқсан – ағылшын жазушысы Р. Киплингтің туғанына 155 жыл 
(1865—1936)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ  

ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕЛЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ

1—2 қаңтар – Жаңа жыл

7 қаңтар – Рождество

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күнi

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

5 шілде – Ұлттық домбыра күні (шілденің бірінші жексенбісі)

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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2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

КӘСІБИ ЖӘНЕ БАСҚА МЕРЕКЕЛЕР ТІЗІМІ 

10 қаңтар – Ұлттық гвардия күні
1 наурыз – Алғыс айту күні
14 наурыз – Жерге қоныстандыру, геодезия және картография күні (нау-
рыздың екінші сенбісі)
5 сәуір – Геолог күні (сәуірдің бірінші жексенбісі)
12 сәуір – Ғылым қызметкерлері күні
21 сәуір – ҚР Мемлекеттік күзет қызметі күні
21 мамыр – Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні
31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін мен аштық құрбандарын еске алу күні
5 маусым – Эколог күні
14 маусым – Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні (маусымның екінші жек-
сенбісі)
21 маусым – Медицина қызметкерлері күні (маусымның үшінші жексен-
бісі)
23 маусым – Полиция күні 
23 маусым – Мемлекеттік қызметкерлер күні
28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні
2 шілде – Дипломатиялық қызмет күні
9 шілде – ҚР Су шаруашылығы қызметкерлерінің күні
12 шілде – Балық шаруашылығы қызметкерлері күні (шілденің екінші жек-
сенбісі)
13 шілде – Ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің күні
19 шілде – Металлург күні (шілденің үшінші жексенбісі)
26 шілде – Сауда саласы қызметкерлерінің күні (шілденің төртінші жек-
сенбісі)
2 тамыз – Көлік қызметкерлері күні (тамыздың бірінші жексенбісі)
9 тамыз – Құрылысшы күні (тамыздың екінші жексенбісі)
16 тамыз – Спорт күні (тамыздың үшінші жексенбісі)
18 тамыз – Шекарашы күні
29 тамыз – Семей ядролық сынақ полигонының жабылу күні
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30 тамыз – Шахтер күні (тамыздың соңғы жексенбісі)
1 қыркүйек – Білім күні
6 қыркүйек – Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні (қыркүйектің 
бірін ші жексенбісі)
13 қыркүйек – Отбасы күні (қыркүйектің екінші жексенбісі)
20 қыркүйек – Қазақстан халқы тілдерінің күні (қыркүйектің үшінші жек-
сенбісі)
27 қыркүйек – Машина жасаушы күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)
27 қыркүйек – Еңбек күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)
28 қыркүйек – Атомдық сала қызметкерлері күні
30 қыркүйек – Әділет органдары қызметкерлері күні
4 қазан – Мұғалімдер күні (қазанның бірінші жексенбісі)
6 қазан – Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлері күні
18 қазан – Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні (қазанның үшінші 
жексенбісі) 
19 қазан – Құтқарушы күні 
25 қазан – Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні (қазанның 
соңғы жексенбісі)
29 қазан – Күзет ұйымдары қызметкерлері күні 
5 қараша – Сыртқы барлау күні
8 қараша – Статистика қызметкері күні
15 қараша – ҚР Ұлттық валютасы – теңге күні, ҚР қаржылық жүйе қыз-
меткерлерінің кәсіби мерекесі
15 қараша – Ауылшаруашылық қызметкерлері күні (қарашаның үшінші 
жексенбісі) 
6 желтоқсан – Прокуратура күн
20 желтоқсан – Энергетик күні (желтоқсанның үшінші жексенбісі)
20 желтоқсан – ҚР Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 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
15 ақпан – Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскер-
лерінің шектеулі контингентін шығару күні
20 ақпан – Әлеуметтік әділет күні
21 ақпан – Халықаралық туған тіл күні
1 наурыз – Бүкіләлемдік азаматтық қорғаныс 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
28 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
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15 мамыр – Халықаралық отбасы күні
17 мамыр – Халықаралық электр байланысы күні
18 мамыр – Халықаралық музейлер 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
17 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 қор-
ғау 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
13 қыркүйек – Бүкіләлемдік фашистік құрбандарды еске алу күні (қыр-
күйектің екінші жексенбісі)
21 қыркүйек – Халықаралық бейбітшілік күні
27 қыркүйек – Халықаралық туризм күні
27 қыркүйек – Халықаралық керең күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)
1 қазан – Халықаралық қарттар күні
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1 қазан – Халықаралық музыка күні
5 қазан – Халықаралық мұғалімдер күні
5 қазан – Халықаралық тұрғын үй күні (қазанның бірінші дүйсенбісі)
9 қазан – Бүкіләлемдік пошта күні
10 қазан – Халықаралық психикалық денсаулық күні
13 қазан – Халықаралық апат қаупін азайту күні 
14 қазан – Бүкіләлемдік стандарттау күні (қазанның екінші сәрсенбісі)
15 қазан – Халықаралық ауыл әйелдерінің күні
24 қазан – Біріккен Ұлттар Ұйымы күні
10 қараша – Бүкіләлемдік жастар күні
12 қараша – Бүкіләлемдік сапа күні (қарашаның екінші бейсенбісі)
13 қараша – Халықаралық зағиптар күні
14 қараша – Бүкіләлемдік диабетке қарсы күрес күні
16 қараша – Халықаралық толеранттылық (төзімділік) күні 
17 қараша – Халықаралық студенттер күні немесе халықаралық студент-
тердің ынтымақтастығы күні
19 қараша – Халықаралық темекі шегуден бас тарту күні (қарашаның 
үшін ші бейсенбісі)
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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К ЧИТАТЕЛЮ:

Библи ографический указатель «Знаменательные и памятные даты 
Павлодарской области», издающийся ежегодно на казахском и русском 
языках, на 2020 год отражает юбилейные даты знаменательных событий 
истории Павлодарской области, политической, общественной, социаль-
но-экономической, хозяйственной, научной и культурной жизни области, 
а также даты выдающихся общественных деятелей, представителей науки, 
искусства, литературы и культуры Павлодарского Прииртышья, которые 
внесли большой вклад в развитие нашей области.

В 2020 г. в Казахстане будет отмечаться 75 лет со дня Великой Победы 
над фашизмом, 25 лет со дня принятия Конституции Республики Казах-
стан, 175 лет со дня рождения классика казахской литературы Абая Кунан-
баева. Время никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечествен-
ную войну. Память о подвигах, мужестве тех, кто предот вратил угрозу 
мирового фашизма, остается с нами. В календарь вошли юбилейные даты 
наших земляков – Героев Советского Союза: И.Г. Ледов ского (100-летие), 
И.А. Склярова (100-летие), С.И. Маковского (100-летие), М.К. Каирбаева  
(95-летие), И.И. Кривенко (95-летие) и других участников Великой Отече-
ственной войны из нашей области.

Сведения о юбилярах и памятных датах можно найти в Интер-
нет-пространстве на многочисленных сайтах, порталах. Мы посчитали 
нужным не повторять тексты и рекомендуем обращаться в Интернет-ре-
сурсы областной библиотеки имени С. Торайгырова: «Литературная карта 
Павлодарского Прииртышья» (http://map.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар-ин-
дустриальное сердце Казахстана» (http://tehno.pavlodarlibrary.kz), «QR-би-
блиотека «Современные авторы Павлодар ского Прииртышья» (http://
qr.pavlodarlibrary.kz), «Созвездие имен: куль тура и искусство Павлодар-
ской области» (http://esim.pavlodarlibrary.kz), «Встречи на границах» (http://
dialog.pavlodarlibrary.kz), Цифровая энциклопедия «Ученые Павлодарской 
области» (http://galym.pavlodarlibrary.kz). К каждой дате мы постарались 
дать ссылки на сайты.

При поиске нужных сведений о тех или иных событиях, персона лиях 
можно использовать также множество справочной литературы и других 
источников, имеющихся в фондах библиотеки. Это «Национальная энци-
клопедия «Казахстан», «Литература Казахстана. Энциклопедический 
справочник», Энциклопедия «Писатели Казахстана», Энциклопедия «Пав-
лодарское Прииртышье», «1938—2008 гг. Хронограф Павлодарской обла-
сти», «Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. 
Факты», «Кто есть кто в Павлодарской области», «Почет ные граждане 
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города Павлодара», областные газеты «Сарыарқа самалы», «Звезда Приир-
тышья» и др. Чтобы воспользоваться источниками, необходимое условия – 
записаться в библиотеку. Все услуги библиотека предоставляет бесплатно.

В конце пособия помещен вспомогательный указатель – перечень 
фамилий юбиляров, отмеченных в календаре знаменательных и памят-
ных дат по Павлодарской области. Фамилии расположены в алфавитном 
порядке.

Издание также включает хронологический указатель юбилейных дат 
Республики Казахстан на 2020 год и указатель юбилейных дат зарубежных 
деятелей науки, искусства, культуры, литературы на 2020 год.

Электронная версия Календаря «Знаменательные и памятные даты 
Павлодарской области на 2020 год» размещается на сайте библиотеки.

Данное библиографическое пособие предназначено работникам 
библиотек и других культурных учреждений, а также кругу читателей, 
инте ресующихся историей нашего края.

Составители просят присылать свои замечания и пожелания.

Наш адрес: 140000 г. Павлодар, 
ул. Ак. Сатпаева, 104,
Областная универсальная научная 
библиотека имени С. Торайгырова, 
информационно-библиографический отдел,
http: www.pavlodarlibrary.kz.
e-mail: ounbibo@mail.ru
Тел.: 32-58-15, 32-34-77
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

ЯНВАРЬ

1 - 95 лет (1925—1996) со дня рождения Героя Советского Союза М.К. Каир - 
баева http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/istoriya/482-ajyrbaev-
m-vysota-makhmeta-kairbaeva-biografiya-geroya-sovetskogo-soyuza-
v-stranitsakh-istorii http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_
deyatelnost/18.pdf

1 - 70 лет (1950) со дня рождения художника, члена Союза художников 
Казахстана К.К. Нуркенова http://www.painters-pvl.kz/index.php/com - 
ponent/content/article/2-uncategorised/34-nurkenov-kabdrashovich 
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-
arkhitektura/520-nurkenov-karasaj-kabdrashovich

3 - 50 лет (1970) со дня открытия Павлодарской областной спец-библио-
теки для незрячих и слабовидящих граждан http://pavlspec.kz

4 - 105 лет (1915—2010) со дня рождения ученого-литературоведа, журна-
листа, профессора, доктора педагогических наук, первого редактора 
журнала «Қазақ тілі мен әдебиеті» (1958—1962 гг.), члена Союза писа-
телей Казахстана, лауреата премии «Тарлан» Т.К. Акшолакова https://
tengrinews.kz/pobediteli/veteran/867 http://edupvl.gov.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=2687:a-shola-ov-t-leutaj-azi-
ly&catid=73:rukovoditeli-upravleniya-obrazovaniya&lang=ru&Itemid=588

6 - 115 лет (1905—1986) со дня рождения актера, режиссера, драматурга, 
заслуженного работника культуры КазССР А.К. Шани на http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/230-shanin-atygaj-
kurmanovich-1905—1986

13 - 85 лет (1935—2000) со дня рождения писателя, журналиста, абаеведа, 
члена Союза писателей Казахстана, лауреата Государственной пре - 
мии РК Р.А. Тохтарова http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option 
=com_con ten t&v iew=ar t i c l e&id=84%3A2012-05 -30 -06 -00 -
43&catid=6&Itemid=17&lang=ru

13 - 65 лет (1955) со дня организации в г. Павлодаре торгово-кооператив-
ной школы (ныне Павлодарский высший экономический колледж 
Казпотребсоюза) https://pekk.kz
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13 - 30 лет (1990) со дня выхода первой программы областного коммер-
ческого телевизионного канала (КТК)

15 - 55 лет (1965) со дня открытия кинотеатра «Космос» (ныне Культурно-
досуговый центр имени К. Абусеитова) http://esim.pavlodarlibrary.kz/
index.php/ru/kultura-i-iskusstvo/kulturno-dosugovye-uchrezhdeniya/148-
kulturno-dosugovyj-tsentr-dom-molodjozhi-im-kuata-abuseitova 
http://kultura-pvl.gov.kz/index.php/ru/podvedomstvennye-organizatsii/20-
kulturno-dosugovyj-tsentr-imeni-k-abuseitova

26 - 80 лет (1940—1997) со дня рождения ученого-историка, кандидата 
исторических наук, краеведа, автора книги «Вековой путь Экибастуза» 
Б.А. Куватова http://www.reforef.ru/outozuc/ Информационно-библио - 
г рафический+отделc/part-6 https://pandia.ru/text/78/085/8668-2

28 - 85 лет (1935) со дня рождения ученого-лингвиста, кандидата филоло-
гических наук, отличника просвещения СССР О.К. Жарма кина 
http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/yazykoznanie/15-zharmakin-o-k-
pobuditelnoe-predlozhenie-v-sovremennom-kazakhskom-yazyke

31 - 85 лет (1935) со дня образования Железинского района http://map.
pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=40&It
emid=20&lang=ru

31 - 85 лет (1935) со дня образования Успенского района http://map.pavlo-
darlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid
=26&lang=ru

ФЕВРАЛЬ

3 - 105 лет (1915—1980) со дня рождения актрисы областного драмати чес - 
кого театра имени А.П. Чехова (1947—1976), народной артистки КазССР 
К.А. Струниной http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatral noe-
iskusstvo/228-strunina-kseniya-aleksandrovna-1915—1980

15 - 105 лет (1915—1966) со дня рождения ученого-историка, доктора 
исторических наук, профессора Е.Б. Бекмаханова http://galym.pav-
lodar library.kz/bekmahanov.php

16 - 175 лет (1845—1924) со дня рождения журналиста, исследователя 
Павлодарского Прииртышья Дж. Кеннана https://www.krasplace.ru/
dzhordzh-kennan-v-sibir-za-pravdoj https://www.kazpravda.kz/articles/
view/stepnie-etudi-dzhordzha-kennana
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17 - 30 лет (1990) со дня образования Павлодарского областного общества 
«Қазақ тілі» (ныне Павлодарский областной филиал международ-
ного общественного объединения «Қазақ тілі») https://tenderplus.kz/
organization/Pavlodarskiy_oblastnoy_filial_obschestvennogo_obedineniya_
Mezhdunarodnoe_obschestvo_Kazak_tili

20 - 100 лет (1920—2007) со дня рождения ученого-механика, доктора 
технических наук Ф.К. Бойко https://pandia.ru/text/78/085/8668-3.php

23 - 75 лет (1945) со дня рождения ученого-экономиста, доктора социо-
логических наук, профессора В.П. Шеломенцевой http://galym.pavlo-
darlibrary.kz/shelomenceva.php

23 - 125 лет (1895—1963) со дня рождения писателя Вс.В. Ивано ва 
http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=67%3A2012-05-30-05-40-21&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru

24 - 80 лет (1940) со дня рождения, педагога, ветерана труда, почетного 
журналиста Казах стана, члена Союза журналистов Казахстана Ж.К. Би - 
жана http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=138%3A2018-12-10-05-47-10&catid=6%3A2012-05-28-05-
46-27&Itemid=17&lang=ru

25 - 80 лет (1940) со дня рождения заслуженного работника промышлен-
ности КазССР, общественного деятеля, почетного граж данина г. Пав-
лодара Н.П. Шабрата http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24

Февраль – 25 лет (1995) со дня создания армянского этнокультурного 
объединения «Айреник» («Родина») http://ankpvl.kz/etno/pavlodar-
skoe-oblastnoe-armyanskoe-obshchestvo-ajrenik

МАРТ

1 - 85 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты «Заря» района 
Теренколь http://businessnavigator.kz/ru/branch/TOO_REDAKTSIYA_
RAYONNOY_GAZETY_TERE_K_L_TYNYSY_AKI_2972

4 - 85 лет (1935) со дня рождения ученого-медика, хирурга, профес сора, 
отличника здравоохранения СССР, отличника народного образования 
РК П.И. Какеновой https://pandia.ru/text/78/085/8668-3.php

5 - 70 лет (1940) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов 
Казахстана, заместителя председателя общественного объединения 
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«Ақса қалдар тағылымы», Почетного гражданина района Аккулы  
С.Т. Сатыбал дина http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component 
/search/?searchword=%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1%D
0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%81&searchphras
e=all&Itemid=114

11- 55 лет (1965) со дня первого выпуска специалистов Экибастузского 
вечернего горно-строительного техникума (ныне Экибастузский 
политехнический колледж) https://ekb-pk.kz/

12 - 60 лет (1960) со дня вручения первых дипломов в Павлодар ском 
строительном техникуме (ныне Павлодарский колледж сферы 
обслуживания) http://college-pvl.kz/kolledzhi/kgkp-pavlodarskij-
kolled zhsfery-obsluzhivaniya

13 - 85 лет (1935) со дня рождения инженера-металлурга, обществен ного 
деятеля, ветерана труда, Почетного гражданина г. Павлодара А.Н. Джа - 
зина https://www.oblmaslihat.pavlodar.gov.kz/index/bestpvlmens/115# 
item-1858

15 - 95 лет (1925—2000) со дня рождения ученого-экономиста, доктора эко-
номиче ских наук Б.А. Вахламова https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0
%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B
5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0
%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2

16 - 55 лет (1965) на базе пристани Павлодара организован Павлодар ский 
речной порт Верхне-Иртышского речного пароходства (ныне АО 
«Павлодарский речной порт») http://rechport.kz/

22 - 80 лет (1940-2009) со дня рождения фотохудожника, члена Со юза 
художников РК и РФ, организатора фотоклуба «Орион» в г. Павлодаре 
Е.Р. Ниязова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/izobrazitelnoe-
iskusstvo-i-arkhitektura/430-niyazov-edyge-rishatovich-1940—2009

23 - 100 лет (1920—2015) со дня рождения ученого-экономиста, доктора 
эко номических наук Т.А. Абдразакова http://catalog.karlib.kz/irbis64r_ 
01/Kraeved/Nauka/abdrazakov_talgatbek.pdf http://inkaraganda.kz/
articles/140343

23 - 90 лет (1930—1993) со дня рождения библиотекаря, старейшего работ-
ника куль туры, директора областной библиотеки имени Н. Островского 
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(1978—1985 гг.) Л.М. Грезиной http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/bibliotechnoe-delo/64-grezina-lidiya-maksimovna-1930—1994

24 - 70 лет (1950) со дня основания Совета профессиональных со юзов 
(ныне ТОП «Профсоюзный центр Павлодарской области») http://
fprk.kz http://sarafan.com.kz/profsouz.html

25 - 80 лет (1940) со дня рождения ученого-биолога, доктора биологических 
наук, отличника народного просвещения КазССР, Почетного работника 
образования РК К.У. Базарбекова http://galym.pavlodarlibrary.kz/
bazarbekov.php http://pspu.kz/modules/kaf/obio/index.php?option=com_
content&view=article&id=98:bazarbekov-kairbaj-urazambekovich&catid=2
4&lang=ru&Itemid=274

28 - 65 лет (1955) со дня рождения ученого-биолога, доктора биологических 
наук, почетного работника образования РК Ж.К. Шаймарданова 
http://galym.pavlodarlibrary.kz/shaimardanov.php https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30103327#pos=1;-77

29 - 90 лет (1930) со дня рождения ученого-инженера, кандидата технических 
наук, профессора, почетного гражданина г. Павлодара К.Ж. Курманова 
http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24

29 - 80 лет (1940) со дня рождения ученого, доктора технических наук, 
Почетного работника образования РК А.К. Каракаева https://www.
inform.kz/ru/nauka-delo-vsey-zhizni-pavlodarskogo-uchenogo-abylhana-
karakaeva_a2760826 http://psu.kz/index.php?option=com_content&view
=article&id=106&Itemid=35&lang=rus

Март – 100 лет (1920) со дня открытия адресно-справочного бюро (ныне 
адресно-справочное бюро ДВД Павлодарской области) http://mvd.
gov.kz/portal/page/portal/pvld/MAIN/About/Struc_podrazd/Upr_migr_pol

АПРЕЛЬ

6 - 25 лет (1995) со дня основания Ассамблеи народа Казахстана 
Павлодарской области http://ankpvl.kz/

8 - 115 лет (1905—1986) со дня рождения актера, певца, заслуженного 
артиста КазССР X. Баирманова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/teatralnoe-iskusstvo/340-bajyrmanov-khasen-1905—1986

8 - 80 лет (1940) со дня образования городского поселка Таволжан Успенс-
кого района Павлодарской области http://www.uspenka.gov.kz/ru
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13 - 80 лет (1940) со дня организации Павлодарской областной санитар-
но-эпидемиологической станции (ныне РГУ «Департамент охраны  
общественного здоровья Павлодарской области Комитета охраны 
общественного здоровья Министерства здравоохранения Респуб-
лики Казахстан») https://pavlodar.gov.kz/rgu-departament-ohrany-obsh - 
hes tvennogo-zdorovja-pavlodarskoj-oblas t i -komite ta-ohrany-
obshhestvennogo-zdorovja-ministerstva-zdravoohranenija-respubliki-
kazahstan

20 - 70 лет (1950) со дня рождения журналиста, писателя, члена Союза 
журналистов Казахстана, собственного корреспондента газеты «Казах - 
станская правда» (1992—2014), Почетного журналиста Казах с тана, 
почетного гражданина г. Павлодара С.А. Горбунова http://map.pavlo - 
darl ibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id
=58%3A2012-05-30-05-09-16&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/
component/tags/tag/33

23 - 70 лет (1950) со дня рождения певца, заслуженного артиста РК, педагога, 
профессора, организатора фестиваля «Шахимардан приглашает друзей» 
Ш.К. Абилова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-
iskusstvo/104-abilov-shakhimardan-kajdarovich-1950

23 - 55 лет (1965) со дня первого выхода Павлодарского областного радио 
в республиканский эфир 

Апрель – 85 лет (1935) со дня выхода первого номера газеты «Удар ник 
полей» (ныне «Родные просторы», Железинский район) http://
zhelezinka.pavlodar.gov.kz/news/178/?lang=ru http:/ /248893.
uchrezhdenie-redaktsiya-gazety-rodnye-prostory.s-zhelezinka.bizzlist.kz

Апрель – 40 лет (1980) со дня пуска первого энергоблока Экибас тузской 
ГРЭС-1 https://gres1.kz/ru

Апрель – 20 лет (2000) назад павлодарская певица Мария Мудряк заняла 
1-ое место на первом Международном фестивале детского и юно-
шеского творчества «Зажги свою звезду» (г. Москва) http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-iskusstvo/189-mudryak-
mariya-aleksandrovna-1994

МАЙ

5 - 105 лет (1915—2008) со дня рождения журналиста, писателя, краеведа, 
кандидата философских наук, Заслуженного работника куль туры КазССР 
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В.С. Молотова https://centrasia.org/person2.php?st=1459519693 http://
lenta.inform.kz/ru/100-let-ispolnilos-pavlodarskoy-oblastnoy-gazete-
zvezda-priirtysh-ya_a3212423

9 - 45 лет (1975) со дня открытия обелиска Славы в г. Павлодаре – па мят- 
ника воинам-павлодарцам, погибшим в годы Великой Отече ственной 
войны http://wwii.space/памятники-и-мемориалы-павлодар-
ская-о/2 http://3d-maps.kz/qz_place_630-memorial-slavy-v-g-pavlodar

10 - 85 лет (1935—2019) со дня рождения кандидата технических наук, 
заслуженного работника РК, Почетного гражданина г. Павлодара  
А.А. Алькенова http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24 http://irstar.
kz/in dex.php?id=2413

13 - 85 лет (1935—1993) со дня рождения государственного и общественно-
го деятеля, кандидата сельскохозяйственных наук К.К. Ашимбетова  
https://www.inform.kz/ru/13-maya-kalendar-kazinforma-daty-sobytiya-
imena_a2463158

16 - 80 лет (1940) со дня рождения актрисы, заслуженной артистки 
КазССР Н.М. Запрудневой http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/
teatralnoe-iskusstvo/223-zaprudneva-nina-matveevna-1940

17 - 90 лет (1930—2010) со дня рождения строителя, ветерана труда, почет-
ного гражданина г. Павлодара И.Д. Рязанцева http://akimat-pvl.gov.kz/
post.php?id=24 

17 - 30 лет (1990) со дня образования Павлодарского областного об щества 
немцев «Возрождение» http://ankpvl.kz/etno/nemetskoe

19 - 135 лет (1885—1970) со дня рождения педагога, отличника просве ще-
ния КазССР, заслуженного учителя КазССР Н.Е. Алексеева https://
kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2 

20 - 65 лет (1955) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки РК  
Р. Тажибаевой http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-
iskus stvo/127-tazhibaeva-rauziya-1955 http://www.teatrpavlodar.kz/

Май – 85 лет (1935) со дня основания Успенской районной газеты «Сель ские 
будни» http://uchrezhdenie-redaktsiya-rayonnoy-gazety-selskie-budni. 
s-uspenka.bizzlist.kz
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ИЮНЬ

5 - 95 лет (1925—2001) со дня рождения Героя Советского Союза, по четного 
гражданина г. Павлодара И.И. Кривенко http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=5380 http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_
deyatelnost/18.pdf

6 - 105 лет (1915—1985) со дня рождения геолога, заслуженного геоло-
га-разведчика КазССР, краеведа, основателя первого в области геоло-
гического музея С.М. Мурзалева http://emirsaba.org/p-vasileev-atin-
dafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=6

7 - 75 лет (1945) со дня рождения поэта, члена литературного объ единения 
имени П. Васильева Ю.А. Мостового http://map.pavlodarlibrary.kz/
index.php?option=com_content&view=article&id=106%3A2012-06-30-
10-24-36&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru http://
qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component/tags/tag/22

7 - 55 лет (1965) со дня открытия средней школы № 2 г. Павлодара https://
goo.kz/index/fromorg/18

9 - 20 лет (2000) со дня образования этнокультурного объединения «Этно-
культурный центр «Беларусь» http://ankpvl.kz/etno/belorusskoe

15 - 100 лет (1920—1988) со дня рождения Героя Советского Союза  
И.Г. Ледовского http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12945 
http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

18 - 50 лет (1970) назад в г. Павлодар прибыл первый тяжелый турбо-
винтовой самолет «Ил-18», открывший беспосадочные рейсы в  
г. Москву и г. Алматы

20 - 75 лет (1945) со дня открытия мечети «Бижана» в г. Павлодаре по  
ул. 1 Мая, 206 http://cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/5-mechet.pdf

22 - 95 лет (1925—1996) со дня рождения скульптора, педагога, участника 
Великой Отечественной войны, члена Союза художников СССР и 
Казахстана И.И. Виноградова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ 
ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/113-vinogradov-ippolit-
ippolitovich-1925—1996

25 - 85 лет (1935—2000) со дня рождения инженера-гидротехника, пре-
зидента общественного объединения «Ассоциация «Ұлы Ертіс», Почет-
ного гражданина Иртышского района Ж. Рамазанова https://pandia.ru/
text/78/085/8668-5.php
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26 - 80 лет (1940—2011) со дня рождения актера Павлодарского областного 
драматического театра имени А.П. Чехова (1980—2003), ветерана сцены 
В.Н. Кульбачко http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-
iskus stvo/123-kulbachko-vasilij-nikolaevich-1940

27 - 60 лет (1960) со дня проведения первого областного съезда учи телей  
в г. Павлодаре

ИЮЛЬ

5 - 80 лет (1940) со дня рождения писателя, переводчика, члена Союза 
писателей Казахстана, заслуженного работника Казахстана, Почетного  
гражданина Павлодарской области А. Жаксыбаева http://map.
pavlo darlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&
id=61%3A2012-05-30-05-12-26&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru

5 - 65 лет (1955) со дня начала строительства Павлодарского алюми-
ниевого завода (ныне АО «Алюминий Казахстана») https://www.
erg.kz/ru/content/deyatel-nost/predpriyatiya-v-sostave-erg#3

12 - 90 лет (1930—2009) со дня рождения художника, педагога, члена Союза 
художников Казахстана П.Г. Величко http://esim.pavlodarlibrary.kz/
index.php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/78-panko-grigorevich-
velichko-1930—2009

15 - 105 лет (1915—1978) со дня рождения поэта, переводчика, педагога, 
участника Великой Отечественной войны К. Боранбаева http://shuak.
kz/index.php?option=com_content&view=article&id=117&catid=51&Itemi
d=136&lang=ru http://emirb.org/p-vasileev-atindafi-ortali-alali-kitaphana-
aparatti-bibliograf.html?page=7#15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8
F__%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%91%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2__95
_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD
%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F_(1915—1978)

20 - 30 лет (1990) со дня образования областного отделения союза вете-
ранов Афганистана Казахской республиканской организа ции ветеранов 
Афганистана https://pavlodar.gov.kz/category/npo/obshhestvennye-
obedinenija
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25 - 90 лет (1930—2002) со дня рождения ученого-филолога, доктора 
филологи ческих наук, члена-корреспондента АН РК, отличника прос-
вещения КазССР Ш.К. Сатпаевой http://map.pavlodarlibrary.kz/index.
php?option=com_content&view=article&id=115%3A2015-06-18-06-07-
43&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru https://
adebiportal.kz/ru/authors/view/32

30 - 95 лет (1925) назад введена в штат Павлодарского уездного исполкома 
должность архивариуса http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz

АВГУСТ

7 - 85 лет (1935) со дня рождения художника-графика, педагога, члена Сою-
за художников Казахстана 3.А. Соболевой http://esim.pavlodarlibrary.
kz/index.php/ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/69-soboleva-zoya-
aleksandrovna-1935

9 - 55 лет (1965) со дня организации студии телевидения в составе Пав-
лодарского областного комитета по телевидению и радиове щанию

11 - 75 лет (1945) назад в г. Павлодар прибыл первый эшелон с де мобили-
зованными воинами-фронтовиками

12 - 35 лет (1985) со дня присвоения Баянаульскому парку статуса «Баян-
аульский государственный национальный парк» http://map.pavlo-
darlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=
14&lang=ru http://bayanaul-national-park.kz/

16 - 95 лет (1925—2011) со дня рождения педагога, заслуженного работника 
культуры КазССР, участника Великой Отечественной войны Д.А. Ка-
па шева http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/klubnoe-delo/288-
kapashev-dujsen-abakovich-1925-2011

23 - 50 лет (1970) со дня первой трансляции Центрального телевидения  
(г. Москва) в г. Павлодаре

25 - 95 лет (1925—2015) со дня рождения писателя, краеведа, участника ВОВ, 
члена Союза писателей Казахстана, заслуженного деятеля культуры РК 
К. Исабаева http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=69%3A2012-05-30-05-42-52&catid=6%3A2012-05-
28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

26 - 50 лет (1970) со дня отправки первого эшелона топлива из Иртышского 
угольного разреза 5/6 (угольный разрез «Богатырь») https://www.
samruk-energy.kz
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СЕНТЯБРЬ

1 - 80 лет (1940) назад в селе Лебяжье (ныне район Аккулы) вышел первый 
номер районной газеты «Ленин жолы» (ныне «Аққу үні») http://www.
businessmap.kz/ru/branch/TOO_REDAKTSIYA_LEBYAZHINSKOY_
RAYONNOY_GAZETY_A_U_2974

1 - 45 лет (1975) со дня открытия в г. Павлодаре детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 http://businessnavigator.kz/ru/branch/KOMMUNAL- 
 N O E _ G O S U D A R S T V E N N O E _ K A Z E N N O E _ P R E D P R I YA -
TIE_297429979/

7 - 105 лет (1915—2005) со дня рождения ученого-философа, доктора 
философских наук Ж. Жандосова http://emirsaba.org/p-vasileev-atindafi- 
ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=7

10 - 100 лет (1920—1992) со дня рождения Героя Советского Союза  
И.А. Склярова http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3233 
http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

14 - 85 лет (1935) со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза 
журналистов РК М.К. Дауренбекова http://map.pavlodarlibrary.kz/
index.php?option=com_content&view=article&id=60%3A2012-05-30-05-
11-33&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru 

15 - 75 лет (1945-2001) со дня рождения ученого-инженера, кандидата 
физико-математических наук, краеведа Ж.М. Марданова http://psu.
kz/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:v-pavlodarskoj-
oblasti-sozdali-obshchestvo-kraevedov-imeni-zhenisa-mardanova&catid=10
6&Itemid=163&lang=rus http://pspu.kz/doc/07(3).pdf

19 - 85 лет (1935) со дня рождения педагога, доктора педагогических наук 
К.М. Арынгазина http://famous.ukz.kz/aryingazin-kanapiya-mubarako-
vich.html

19 - 75 лет (1945) со дня создания Павлодарского областного драма-
ти ческого театра имени А.П. Чехова http://www.teatrpavlodar.ru 
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/kultura-i-iskusstvo/teatry/133-
pavlodarskij-oblastnoj-teatr-dramy-imeni-a-p-chekhova

20 - 60 лет (1960) со дня организации Павлодарского индустриального 
института (ныне ПГУ имени С. Торайгырова) http://psu.kz

22 - 80 лет (1940) со дня рождения ученого-биолога, доктора биологических 
наук, академика Международной академии по экологии и медицине  
Т.А. Прозоровой http://galym.pavlodarlibrary.kz/prozorova.php
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29 - 20 лет (2000) со дня открытия мечети Газиза в г. Павлодаре http://
cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/5-mechet.pdf

ОКТЯБРЬ

3 - 120 лет (1900—1946) со дня рождения поэта, акына-импровизатора, 
композитора И. Байзакова http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php? 
option=com_content&view=article&id=52%3A2012-05-30-05-01-
23&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru http://
esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/155-bajzakov-
isa-1900—1946

4 - 185 лет (1835—1920) со дня рождения русского ученого, путешес-
твенника, географа и этнографа Г.Н. Потанина http://map.pavlodar-
library.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=13
&lang=ru http://dialog.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/potanin-grigorij-
nikolaevich-1835—1920#potanin_biogr

13 - 80 лет (1940—1992) со дня рождения писателя, журналиста Е. Ерботина 
http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=63%3A2012-05-30-05-35-39&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru 

14 - 85 лет (1935—2017) со дня рождения педагога, музыканта, кюйши, 
композитора, мастера по изготовлению народных инструментов, 
заслуженного деятеля культуры Казахстана Ш. Ракишева http://
esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/muzykalnoe-iskusstvo/109-shaken-
rakishev-1935—2017

16 - 75 лет (1945) со дня рождения режиссера областного казахского 
музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова (2005—2011), 
лауреата Государственной премии КазССР, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана Е.К. Тапенова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/teatralnoe-iskusstvo/128-tapenov-ersain-kanderzhanovich-1945 

18 - 315 лет (1705—1783) со дня рождения сибирского историка, ар хеографа, 
члена Петербургской Академии наук, исследователя Павлодарского 
Прииртышья Г.Ф. Миллера http://hrono.ru/biograf/bio_m/miller_gf.php

18 - 185 лет (1835—1929) со дня рождения акына, композитора, пев ца  
Ж.М. Байжанова http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_ 
con tent&view=article&id=50%3A2012-05-28-06-50-20&catid=6%3A 
2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru http://esim.pavlodarlibrary. 
kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/154-bajzhanuly-zhayau-musa-1835—1929  
http://qr.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/component/tags/tag/105
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18 - 55 лет (1965) со дня первого рейса трамвая по улицам Павлодара http://
pavlodartram.kz

20 - 105 лет (1915—1983) со дня рождения почетного железнодорожника, 
Почетного гражданина г. Павлодара Т. Конурбаева http:/www. akimat-
pvl.gov.kz/post.php?id=24

25 - 110 лет (1910—1982) со дня рождения актера и режиссера, заслуженного 
артиста КазССР Ж. Абильтаева http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.
php/ru/teatralnoe-iskusstvo/119-abiltaev-zhakyp-1910—1982

25 - 95 лет (1925—1996) со дня рождения ученого-медика, доктора меди-
цинских наук, участника Великой Отечественной войны А.Р. Шокина 
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%
B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
BD_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B
8%D1%87 http://library.psu.kz/fulltext/transactions/1833_uralbaev_j.a_
chokin_alihan_rizaevich_j.a._uralbaev.pdf http://emirb.org/p-vasileev-
atindafi-ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=8

25 - 95 лет (1925—1999) со дня рождения заслуженного строителя КазССР, 
почетного гражданина г. Павлодара, участника Великой Отечественной 
войны А.В. Андронова http://akimat-pvl.gov.kz/post.php?id=24

26 - 65 лет (1955) назад состоялось первое заседание литературного объ-
единения имени П. Васильева http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php? 
option=com_content&view=article&id=15%3A2012-05-28-03-43-
30&catid=3%3A2012-04-02-16-52-57&Itemid=4&lang=ru

НОЯБРЬ

4 - 85 лет (1935—2004) со дня рождения ученого-физика, доктора тех-
нических наук В.О. Волошина http://emirb.org/p-vasileev-atindafi-
ortali-alali-kitaphana-aparatti-bibliograf.html?page=8

7 - 55 лет (1965) со дня выхода в эфир первых телепрограмм Павлодарского 
телецентра, передан первый выпуск павлодарских новостей http://
pavon.kz/post/view/45351 https://pavlodartv.kz

10 - 70 лет (1950—2007) со дня рождения библиотекаря, директора областной 
спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан (1993—2007), 
ветерана библиотечного труда, обладателя почетного знака «Деятель 
культуры» 3.С. Абельдиновой http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/
ru/bibliotechnoe-delo/63-abeldinova-zoya-sayarovna http://pavlspec.kz
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14 - 90 лет (1930—1987) со дня рождения поэта, журналиста, краеведа, 
члена Союза журналистов Казахстана К.С. Тюрина http://map.pavlo-
darlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Aty
urin-kuzma&catid=8%3A2016-04-28-03-57-45&Itemid=32&lang=ru 

15 - 105 лет (1915—1987) со дня рождения хирурга-травматолога, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного врача КазССР, участника 
Великой Отечественной войны X.Ж. Макажанова http://makazhanov.
kz/ru/makazhanov

15 - 55 лет (1965) со дня организации психоневрологического диспансера 
в г. Павлодаре (ныне КГКП «Павлодарский областной Центр 
психического здоровья») https://depzdrav.gov.kz/18/о-больнице-2

27 - 100 лет (1920—2000) со дня рождения Героя Советского Союза С.И. Ма - 
ковского http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=425 http://
pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/18.pdf

Ноябрь – 120 лет (1900-1970) со дня рождения педагога, организатора 
аульной школы, участника Великой Отечественной войны Г.С. Баян-
дина http://pavlodarlibrary.kz/images/kalendar/kalendar_2015.pdf

Ноябрь – 100 лет (1920) со дня открытия первой детской больницы в г. Пав - 
лодаре https://depzdrav.gov.kz/38/главная-страница/о-больнице

ДЕКАБРЬ

5 - 85 лет (1935) со дня рождения ученого-философа, педагога, кандидата 
философских наук, доцента, отличника народного просвещения КазССР, 
почетного гражданина Актогайского района К.Ф. Загупарова http://
pspu.kz/modules/kaf/epf/index.php?option=com_content&view=article&id
=190:zaguparov-kabiden-fatkullinovich&catid=24&Itemid=274&lang=ru

5 - 105 лет (1915-2001) со дня рождения педагога, кандидата педагогических 
наук, профессора И.Б. Мадина http://library.psu.kz/fulltext/bibl/b968.pdf

6 - 95 лет (1925—2002) со дня рождения кинорежиссера, актера, музы-
канта, заслуженного артиста КазССР К.А. Абусеитова http://esim.
pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/teatralnoe-iskusstvo/176-abuseitov-kuat-
ashirbekovich-1925—2002

6 - 70 лет (1950) со дня рождения актера, ветерана сцены, заслуженного 
деятеля культуры РК С. Тажибаева http://esim.pavlodarlibrary.kz/index. 
php/ru/teatralnoe-iskusstvo/126-tazhibaev-sejtzhan-1950
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7 - 30 лет (1990) со дня открытия областного казахского музыкально-
драматического театра имени Ж. Аймаутова) http://esim.pavlo-
dar library.kz/index.php/kz/pavlodar-oblysyny-m-denieti-men-neri/
teatrlar/234-zh-ajmauytov-atynda-y-oblysty-aza-muzykaly-drama-teatry, 
https://ru.sputniknews.kz/theaters/20190316/9583497/dramteatr-imeni-
ajmautova-pavlodar.html https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.
asp?ID=24144

17 - 90 лет (1930) со дня ликвидации Павлодарского округа и введе ния 
районных делений

17 - 80 лет (1940—1997) со дня рождения поэта, журналиста, члена Союза 
журналистов Казахстана Ж. Нуркенова http://map.pavlodarlibrary.kz/
index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A2012-05-30-05-
54-59&catid=6%3A2012-05-28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

18 - 90 лет (1930—2016) со дня рождения журналиста, члена Союза 
журналис тов РК К.А. Амиржанова http://www.terenkollibrary.kz/index. 
php/ru/kraevedenie/mestnye-poety-i-pisateli

18 - 55 лет (1965) со дня открытия Павлодарского художественного музея 
http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view= 
article&id=24%3A2012-05-28-04-53-50&catid=4%3A2012-04-02-16-
53-11&Itemid=6&lang=ru http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/
kultura-i-iskusstvo/muzei/60-pavlodarskij-oblastnoj-khudozhestvennyj-
muzej http://pavlodar-museum.kz

24 - 80 лет (1940—2007) со дня рождения педагога, доктора педагогических 
наук, отличника народного просвещения КазССР, почетного гражданина 
г. Дархан (Монголия) М.X. Балтабаева http://www.sssrviapesni.narod.
ru/aygul.html https://pandia.ru/text/78/085/8668-8.php

25 - 110 лет (1910—1979) со дня рождения ученого-историка, исследователя 
истории печати, доктора исторических наук, журналиста, члена 
Союза журналистов СССР, ветерана труда X.Н. Бекхожина http://
ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%85%D
0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D
1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%
B3%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
http://www.np.kz/people/7746-pervyjj.html

27 - 105 лет (1915—2006) со дня рождения ученого-инженера, доктора 
технических наук, профессора, академика АН РК А.С. Сагинова http://
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museum.kstu.kz/SaginovSS.html https://www.inform.kz/ru/saginov-
abylkas-saginovich_a2239336

28 - 95 лет (1925—1996) со дня рождения педагога, заслуженного учителя 
КазССР Р.А. Молдабековой http://pvlabai10.edu.kz/content/view/1/47? 
lang=ru http://ruhani-zhangyru-pspu.kz/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 2 : n e t - v - m i r e - d r u g o j - t a k o j -
professii&catid=10&Itemid=104

28 - 90 лет (1930—2009) со дня рождения журналиста, краеведа, члена 
Союза журналистов Казахстана А. Баделхана http://pavlodarlibrary.kz/
images/kalendar/kalendar_2015.pdf

Декабрь – 60 лет (1960) со дня проведения первого областного съезда 
работников культуры

Декабрь – 30 лет (1990) со дня создания татаро-башкирского этнокультур-
ного объединения «Татаро-башкирский общественно-культурный 
центр Павлодарской области» http://ankpvl.kz/etno/tataro-bashkirskoe
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СПИСОК ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

275 лет (1745—1818) со дня рождения акына К. Райымбекулы 
http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/174-raimbekuly-
kotesh-1745—1818 ht tp://pavlodarl ibrar y.kz /images/izdatelskaya_
deyatelnost/7.pdf

260 лет (1760—1840) со дня рождения акына-импровизатора К. Бо - 
рибайулы http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/159-
buribajuly-kob lan-1760—1840 http://pavlodarlibrary.kz/images/izdatelskaya_
deyate lnost/7.pdf

230 лет (1790) со дня образования села Качиры (ныне село Терен-
коль) https://pavlodar.gov.kz/akimat-kachirskogo-rajona

220 лет (1800) со дня образования села Башмачное http://zhelezinka.
pavlo dar.gov.kz

170 лет (1850—1927) со дня рождения акына, общественного деятеля  
С. Шорманова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-
zhyrau/175-shormanov-saduakas-musauly-1850—1927

160 лет (1860—1938) со дня рождения народного певца, домбриста  
Б. Ержанова http://netref.ru/meshr-jsip-kopejlini-isasha-enciklopediyasi.html

160 лет (1860—1923) со дня рождения акына-импровизатора С. Амирам-
зеулы http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view= 
article&id=48%3A2012-05-28-06-46-16&catid=6%3A2012-05-28-05-46-
27&Itemid=17&lang=ru http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny- 
zhyrau/151-amiramzeuly-salyk-mukhamed-salyk-1860—1923 http://pavlodar-
library.kz/images/izdatelskaya_deyatelnost/7.pdf

150 лет (1870—1931) со дня рождения просветителя К.М. Ертисбаева 
https://www.caravan.kz/gazeta/interesnoe-selo-66698

140 лет (1880—1937) со дня рождения педагога, общественного деятеля  
А.А. Барлыбаева https://e-history.kz/kz/publications/view/alashtin_bir_
asili_4839

135 лет (1885—1955) со дня рождения педагога, заслуженного учителя  
С.М. Мустафина http://old.baq.kz/kk/news/aimaktik_bak_muragat/
regmedia-53160

135 лет (1885—1937) со дня рождения педагога, просветителя, орга-
низатора народного образования Т. Нуркина https://ru.openlist.wiki/index.
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php/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D
0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(1885)

135 лет (1885—1954) со дня рождения общественного деятеля Б. Нур - 
жанулы http://mvd.gov.kz/por tal /page/por tal /mvd/mvd_ page/mvd_
memorial/mObl16/mObl16_%D0%9D/2706BA64AB846538E054002655122E6A

130 лет (1890—1927) со дня рождения народной певицы, композитора  
М. Шамсутдиновой ht tp://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru /
muzykalnoe-iskusstvo/111-shamsutdinova-majra-ualikyzy-1890—1927

130 лет (1890—1973) со дня рождения акына-импровизатора М. Ашир - 
бекова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-zhyrau/153-ashir-
bekov-momyn-1890—1973

125 лет (1895—1956) со дня рождения педагога, просветителя Н. Ал-
шинова http://www.aktogay.pavlodar.gov.kz/?act=news&event=464&prm=
%5B%5D

125 лет (1895—1983) со дня рождения поэта-импровизатора, акына  
Ж. Жолдинова http://esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/akyny-
zhyrau/163-zholdinov-zhunusbek-1895—1983 http://pavlodarlibrary.kz/
images/izdatelskaya_deyatelnost/7.pdf

125 лет (1895—1979) со дня рождения педагога, заслуженного учителя 
КазССР X. Шаяхметова http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz/index.php/ru/
kalen dar/personalii/501-sh

120 лет (1900—1937) со дня рождения писателя, журналиста, перевод-
чика К.Б. Тайшыкова http://map.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_
content&view=article&id=111%3A2012-06-30-10-37-37&catid=6%3A2012-05-
28-05-46-27&Itemid=17&lang=ru

115 лет (1905) со дня открытия в Павлодаре Акмечети по улице Фрунзе 
(ныне улица Ак. Маргулана, 138) http://cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/5-
mec het.pdf

115 лет (1905) со дня открытия в г. Павлодаре средней общеобразова-
тельной школы № 7 https://bilim-pavlodar.gov.kz/index/fromorg/22?lang=ru

115 лет (1905) со дня основания села Алексеевка в Баянаульском 
районе http://bayanaul.pavlodar.gov.kz

110 лет (1910) со дня открытия школы в селе Песчаное района Терен-
коль https://pavlodar.gov.kz/akimat-kachirskogo-rajona
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110 лет (1910) со дня открытия русско-киргизского двухклас сного 
училища в г. Павлодаре http://qrgid.info/?p=174 https://articlekz.com/
article/5060

100 лет (1920) со дня основания села Церковное (ныне «Новый мир») 
Успенского района 

100 лет (1920) со дня основания станций Красноармейка, Щербакты, 
Маралды

95 лет (1925—1972) со дня рождения старейшего работника культуры, 
заслуженного работника культуры КазССР Д.И. Подберезного http://
esim.pavlodarlibrary.kz/index.php/ru/klubnoe-delo/290-podberjoznyj-dmitrij-
ivanovich-1925—1972

90 лет (1930) со дня открытия городского радиоузла в г. Павлодаре
90 лет (1930) со дня основания районной газеты Иртышского района 

«Иртыш» http://pvl14.kz/туристский-паспорт-иртышского-район
80 лет (1940—2003) со дня рождения ученого-геолога, доктора гео-

лого-минералогических наук Д.Н. Беляшова http://academy.kz/chleny-
akademii/item/22 http://www.nnc.kz/media/bulletin/files/ECjvVBGKMj.pdf

80 лет (1940) со дня сдачи в эксплуатацию первого в г. Павлодаре мно-
гоэтажного шестнадцатиквартирного дома по улице Естая http://cbspvl.
kz/projects/Pamyatniki/4-newcity.pdf

80 лет (1940) со дня появления в г. Павлодаре первой машины 
«Скорой помощи»

80 лет (1940) со дня основания районной газеты Майского района 
«Шамшырақ» http://www.maysk.pavlodar.gov.kz/index.php/ru/infotsentr/
rajonnaya-gazeta

60 лет (1960) со дня открытия в г. Павлодаре детской музыкальной 
школы № 2 имени П.И. Чайковского (ныне ГУ «Музыкальная шко-
ла-интернат для одаренных детей») http://www.muscomplexpavl.kz/
index.php/o-shkole-internat

55 лет (1965) со дня основания Павлодарского футбольного клуба 
«Иртыш» https://fcirtysh.kz

10 лет (2010) со дня открытия памятника академику К.И. Сатпаеву  
в г. Павлодаре http://cbspvl.kz/projects/Pamyatniki/3-hist.pdf http://bayan  
aul.pavlodar.gov.kz/ru /bayanaulskij-memorialnyj-muzej-akademika-
k.i.satpaeva.html
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января – 100 лет (1920) со дня выхода первого номера газеты «Казах-
станская правда»
1 января – 105 лет (1915—1981) со дня рождения народного певца, заслу-
женного артиста КазССР А. Мусабекова
5 января – 85 лет (1935—2011) со дня рождения народного писателя Казах-
ста на, поэта К. Мырзалиева
6 января – 130 лет (1890—1941) со дня рождения общественного и государ-
ственного деятеля, журналиста М. Шокая 
7 января – 115 лет (1905—1973) со дня рождения актера, режиссера, народ-
ного артиста КазССР К. Жандарбекова
9 января – 170 лет (1850—1902) со дня рождения ученого-геолога, географа, 
исследователя Казахстана и Средней Азии И.В. Мушкетова
10 января – 105 лет (1915—1983) со дня рождения писателя И. Есенберлина
22 января – 85 лет (1935—1987) со дня рождения актера, заслуженного 
артиста КазССР Р.Б. Толеубаева 
25 января – 95 лет (1925—1987) со дня рождения ученого, доктора техниче-
ских наук, заслуженного деятеля КазССР В.Г. Беньковского

ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 80 лет (1940) со дня рождения писателя М. Магауина
5 февраля – 160 лет (1860—1936) со дня рождения ученого-зоолога, этно-
графа, исследователя Казахстана и Средней Азии Г.Е. Грумм-Гржимайло
9 февраля – 95 лет (1925—1979) со дня рождения актера, народного артиста 
КазССР В.Ф. Корниенко
10 февраля – 60 лет (1960) со дня открытия Республиканской научно-тех-
нической библиотеки (РНТБ)
12 февраля – 115 лет (1905—1974) со дня рождения актера, народного арти-
ста КазССР Н.М. Атаханова
16 февраля – 125 лет (1895—1946) со дня рождения театрального худож-
ника, кинорежиссера, народного художника КазССР М.3. Левина

МАРТ
2 марта – 95 лет (1925—2018) со дня рождения доктора филологических 
наук, члена НАН РК Ш.Ш. Сарыбаева
2 марта – 105 лет (1915—1977) со дня рождения ученого-историка, заслу-
женного деятеля науки КазССР П.М. Пахмурного
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3 марта – 95 лет (1925—1994) со дня рождения писателя Ж. Ташенова 
9 марта – 75 лет (1945—2017) со дня рождения актера, народного артиста 
КазССР К.Н. Тастанбекова 
14 марта – 85 лет (1935—2014) со дня рождения писателя К. Искакова 
15 марта – 115 лет (1905—1979) со дня рождения актера, режиссера, народ-
ного артиста КазССР К. Байсеитова 
20 марта – 105 лет (1915—1986) со дня рождения государственного и обще-
ственного деятеля, кандидата экономических наук Ж.А. Таше нова
20 марта – 85 лет (1935—2013) со дня рождения поэта Т. Молдагалиева
21 марта – 95 лет (1925—2001) со дня рождения поэта К. Шангитбаева
22 марта – 110 лет (1910—1983) со дня рождения киноактера, кинорежис-
сера X. Даулетбекова
23 марта – 95 лет (1925—1983) со дня рождения ученого-металлурга, док-
тора технических наук, академика Е.А. Букетова
25 марта – 135 лет (1885—1956) со дня рождения композитора, заслужен-
ного деятеля искусств КазССР С.И. Шабельского

АПРЕЛЬ
1 апреля – 95 лет (1925—1998) со дня рождения композитора, домбриста  
Н. Тлендиева
4 апреля – 105 лет (1915—1942) со дня рождения поэта А. Жумагалиева 
5 апреля – 100 лет (1920) со дня открытия курорта «Боровое»
9 апреля – 85 лет (1935) со дня рождения писателя-сатирика Г. Кабышева
14 апреля – 85 лет (1935—1986) со дня рождения писателя Ж. Молдагали-
ева
15 апреля – 100 лет (1920—1997) со дня рождения писателя С. Бакберге-
нова 
22 апреля – 120 лет (1900—1973) со дня рождения писателя С. Муканова 
25 апреля – 125 лет (1895—1937) со дня рождения государственного и 
общес твенного деятеля Н. Нурмакова
29 апреля – 95 лет (1925—1995) со дня рождения писателя С. Саргаскаева

МАЙ
2 мая – 115 лет (1905—1960) со дня рождения народного артиста КазССР, 
хормейстера Б.А. Орлова
9 мая – 115 лет (1905—1960) со дня рождения историка, драматурга, лите-
ратуроведа М.Б. Акынжанова
10 мая – 90 лет (1930—1983) со дня рождения художника, заслуженного 
деятеля искусств КазССР Е.М. Сидоркина
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10 мая – 75 лет (1945—1998) со дня рождения композитора С. Байтерекова
11 мая – 90 лет (1930—1993) со дня рождения писателя А. Алимжанова
16 мая – 85 лет (1935) со дня рождения поэта О. Аскарова 
23 мая – 185 лет (1835—1887) со дня рождения народного акына и компози-
тора Б. Кожагулова
Май – 95 лет (1925) со дня выхода в свет журнала «Қазақстан әйелдері»

ИЮНЬ
1 июня – 70 лет (1950) со дня рождения певца, народного артиста Казах-
ста на К.А. Байбосынова
9 июня – 85 лет (1935) со дня рождения уйгурского поэта Р. Рузыева
10 июня – 110 лет (1910—2008) со дня рождения писателя Ф.А. Моргуна
16 июня – 100 лет (1920—2008) со дня рождения писателя, заслуженного 
учителя РК К. Оразалина
17 июня – 80 лет (1940—2010) со дня рождения литературоведа, доктора 
филологических наук, профессора, академика НАН РК Р. Нургалиева
18 июня – 120 лет (1900—1984) со дня рождения художника-графика, заслу-
женного деятеля искусств КазССР В.И. Антощенко-Оленева
18 июня – 105 лет (1915—2007) со дня рождения писателя А.Н. Сергеева
20 июня – 105 лет (1915—1996) со дня рождения уйгурского актера, народ-
но го артиста КазССР М.К. Бакиева 
27 июня – 60 лет (1960) со дня открытия первого съезда библиотечных 
работников Казахстана
29 июня – 30 лет (1990) со дня официального открытия Международного
фестиваля «Азия дауысы»

ИЮЛЬ
1 июля – 115 лет (1905—1967) со дня рождения писателя, педагога, заслу-
женного учителя Казахстана Б. Турсынбаева 
7 июля – 140 лет (1880—1942) со дня рождения писателя, общественного 
де ятеля С. Шарипова 
15 июля – 105 лет (1915—1975) со дня рождения актера, заслуженного 
артис та Казахстана М. Сыздыкова
25 июля – 95 лет (1925—1993) со дня рождения народного художника 
Казахстана, заслуженного деятеля искусств КазССР М.С. Кенбаева
29 июля – 85 лет (1935) со дня рождения ученого-химика, доктора тех-
нических наук, профессора, заслуженного деятеля науки КазССР К.А. Жу-
банова
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АВГУСТ
10 августа – 175 лет (1845—1904) со дня рождения поэта, просветителя  
А. Кунанбаева
15 августа – 90 лет (1930—1992) со дня рождения композитора Ш. Кал-
даякова
16 августа – 100 лет (1920—1976) со дня рождения Героя Советского Союза, 
заслуженного военного летчика СССР, генерала-лейтенанта авиации  
Л.И. Беда
18 августа – 95 лет (1925—2008) со дня рождения экономиста, члена-кор-
респондента АН РК Я. Аубакирова
26 августа – 85 лет (1935—1996) со дня рождения архитектора, заслужен-
ного архитектора КазССР Ю.Г. Ратушного
27 августа – 95 лет (1925—2009) со дня рождения скульптора, народного 
художника КазССР X.И. Наурызбаева
30 августа – 85 лет (1935—1997) со дня рождения писателя С. Еркебаева
Август – 95 лет (1925) со дня выхода первого номера журнала «Қазақстан 
мектебі»

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 65 лет (1955) со дня организации Государственного ансам-
бля песни и танца КазССР 
5 сентября – 100 лет (1920—1988) со дня рождения поэта, лауреата Госу-
дарственной премии КазССР, народного писателя Казахстана Ж. Молда-
галиева
9 сентября – 80 лет (1940) со дня открытия Алматинского педагогиче-
ско го института иностранных языков
10 сентября – 115 лет (1905—1986) со дня рождения ученого-тюрколога, 
доктора фи лологических наук, профессора А. Коныратбаева
14 сентября – 85 лет (1935) со дня рождения ученого-экономиста, доктора 
экономических наук О. Баймуратова
15 сентября – 85 лет (1935) со дня рождения ученого-металлурга, доктора 
технических наук С.Н. Кожахметова
19 сентября – 115 лет (1905—1988) со дня рождения поэта А. Токмагамбе-
това
Сентябрь – 85 лет (1935—1978) со дня рождения писателя, переводчика  
Т. Жанузакова

ОКТЯБРЬ
1 октября – 75 лет (1945) со дня образования г. Темиртау Карагандинской 
области
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5 октября – 90 лет (1930) со дня открытия Казахского государственного 
сельскохозяйственного института (ныне Казахского национального 
аграрного универси тета)
12 октября – 105 лет (1915—1994) со дня рождения режиссера, педагога, 
на родного артиста КазССР А. Токпанова 
15 октября – 115 лет (1905—1995) со дня рождения поэта, народного писа-
те ля Казахстана А. Сарсенбаева

НОЯБРЬ
3 ноября – 100 лет (1920) со дня организации издательства «Казахстан»
13 ноября – 115 лет (1905—1981) со дня рождения композитора Е.Г. Бруси-
ловского 
13 ноября – 80 лет (1940) со дня рождения певца, композитора, народного 
артиста Казахстана Е. Хасангалиева
15 ноября – 105 лет (1915—1973) со дня рождения писателя, Героя Совет-
ского Союза М. Габдуллина
18 ноября – 75 лет (1945) со дня рождения певицы, народной артистки 
КазССР X. Калиламбековой
19 ноября – 90 лет (1930—1998) со дня рождения писателя, журналиста  
С. Байжанова
21 ноября – 135 лет (1885—1935) со дня рождения поэта, писателя, драма-
тур га, публициста, просветителя-педагога, видного деятеля движе ния 
Алаш М. Дулатова
25 ноября – 95 лет (1925—1976) со дня рождения композитора А.И. Есбаева
28 ноября – 85 лет (1935—1983) со дня рождения поэта Ж. Нажимиденова 
Ноябрь – 125 лет (1895—1983) со дня рождения детского писателя и одного 
из основателей казахской детской литературы С. Бегалина
Ноябрь – 185 лет (1835—1865) со дня рождения ученого, просветителя, 
этно графа, фольклориста Ч. Валиханова

ДЕКАБРЬ
7 декабря – 170 лет (1850—1935) со дня рождения художника Н.Г. Хлудова 
12 декабря – 105 лет (1915—2000) со дня рождения филолога, доктора фило-
логических наук Т.Р. Кордабаева
15 декабря – 115 лет (1905—1978) со дня рождения писателя У. Турманжа-
нова
15 декабря – 95 лет (1925) со дня рождения ученого-философа, доктора 
философских наук Д. Кишибекова
24 декабря – 110 лет (1910—1982) со дня рождения писателя, гвардии пол-
ковника, Героя Советского Союза Б. Момышулы 
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24 декабря – 90 лет (1930—1982) со дня рождения литературного критика, 
документалиста П. Косенко 
27 декабря – 110 лет (1910—1995) со дня рождения писателя, ученого, лите-
ратуроведа М. Каратаева 
31 декабря – 85 лет (1935—1985) со дня рождения актера, заслуженного 
артиста КазССР М. Мураталиева
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

1450 лет (570—632) со дня рождения религиозного проповедника, основа-
теля ислама, пророка Мухаммеда
1150 лет (870—950) со дня рождения ученого-философа и мыслителя 
Аль-Фараби
600 лет (ок. 1420 г.) со дня рождения Казтуган жырау 
515 лет (1505) эпосу «Кыз Жибек»
380 лет (1640) со дня основания г. Атырау
315 лет (1705—1780) со дня рождения акына Таттикара
300 лет (1720) со дня основания г. Усть-Каменогорска
205 лет (1815—1862) со дня рождения народного композитора, кюйши дом-
бриста Т. Казангапулы
200 лет (1820—1887) со дня рождения кюйши, композитора Д. Шигаева
175 лет (1845—1916) со дня рождения первого профессионального худож-
ника М. Уалиханова
160 лет (1860—1945) со дня рождения акына, жырау Н. Байганина 
160 лет (1860—1930) со дня рождения народного композитора, импровиза-
тора И. Сандыбаева
155 лет (1865—1952) со дня рождения народного акына, композитора  
Ш. Кошкарбаева
150 лет (1870—1925) со дня рождения государственного деятеля Т. Утепова
150 лет (1870—1919) со дня рождения государственного деятеля А. Майко-
това
150 лет (1870) со дня выхода первого номера газеты «Түркістан уалаяты» 
(1870—1882)
150 лет (1870—1928) со дня рождения акына А. Болтирик
150 лет (1870—1917) со дня рождения композитора К. Басыгараулы
140 лет (1880—1921) со дня рождения народного композитора М. Бапиулы
135 лет (1885—1938) со дня рождения революционера, героя гражданской 
войны М. Масанчи
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130 лет (1890—1954) со дня рождения народного акына Н. Бекежанова
125 лет (1895 – г.с.н.) со дня рождения поэта, певца М. Султанбекова
125 лет (1895—1933) со дня рождения писателя, драматурга Ж. Тлепберге-
нова
125 лет (1895—1954) со дня рождения акына С. Керимбекова
125 лет (1895—1973) со дня рождения поэта К. Баймагамбетова
120 лет (1900—1938) со дня рождения писателя М. Даулетбаева
120 лет (1900—1933) со дня рождения общественного и государственного 
деятеля, писателя, критика С. Садуакасова
115 лет (1905—1987) со дня рождения акына К. Жусипова
115 лет (1905—1972) со дня рождения акына, певца, композитора, кюйши, 
фольклориста М. Жусипова
115 лет (1905—1938) со дня рождения писателя, драматурга С.А. Камалова
115 лет (1905—1961) со дня рождения поэта, сатирика, драматурга  
Д. Еркинбекова
115 лет (1905—1976) со дня рождения государственного деятеля Казахстана 
И. Шарипова
115 лет (1905) со дня основания профсоюзного движения в Казахстане
110 лет (1910—1943) со дня рождения певца, композитора Р. Елебаева
105 лет (1915—1991) со дня рождения военного деятеля, генерал-майора 
Н.Б. Байкенова
100 лет (1920—1943) со дня рождения Героя Советского Союза С. Байма-
гамбетова
85 лет (1935—1998) со дня рождения акына С. Майлыкожа
75 лет (1945) со дня основания Института истории, археологии и этногра-
фии им. Ч. Валиханова
70 лет (1950) со дня организации Карагандинского медицинского уни-
верситета
65 лет (1955) со дня образования г. Кентау
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УКАЗАТЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ, ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ 

И ЛИТЕРАТУРЫ НА 2020 ГОД

ЯНВАРЬ
2 января – 100 лет (1920—1992) со дня рождения американского писате-
ля-фантаста А. Азимова
2 января – 130 лет (1890—1938) со дня рождения чешского писателя  
К. Чапека
8 января – 110 лет (1910—1998) со дня рождения русской балерины, балет-
ного педа гога, народной артистки СССР Г.С. Улановой
15 января – 225 лет (1795—1829) со дня рождения русского писателя  
А.С. Грибоедова
15 января – 75 лет (1945) со дня рождения российского композитора  
М.И. Дунаевского
15 января – 95 лет (1925—2002) со дня рождения русского писателя  
Е.И. Носова
15 января – 170 лет (1850—1891) со дня рождения русского математика  
С.В. Ковалевской
19 января – 155 лет (1865—1911) со дня рождения русского художника  
В.А. Серова 
19 января – 120 лет (1900—1973) со дня рождения русского поэта М.В. Иса-
ковского
20 января – 100 лет (1920—1993) со дня рождения итальянского киноре-
жиссера, сценариста Ф. Феллини
23 января – 265 лет (1755) со дня открытия Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова
29 января – 160 лет (1860—1904) со дня рождения русского писателя  
А.П. Чехова

ФЕВРАЛЬ
10 февраля – 130 лет (1890—1960) со дня рождения русского поэта  
Б.Л. Пастернака
14 февраля – 180 лет (1840—1926) со дня рождения французского худож-
ника К. Моне
22 февраля – 210 лет (1810—1849) со дня рождения польского композитора 
Ф. Шопена
24 февраля – 165 лет (1855—1888) со дня рождения русского писателя  
В.М. Гаршина 
29 февраля – 100 лет (1920—1983) со дня рождения русского советского 
писателя Ф.А. Абрамова
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МАРТ
2 марта – 220 лет (1800—1844) со дня рождения русского поэта Е.А. Ба ра-
тынского
6 марта – 545 лет (1475—1564) со дня рождения итальянского скульптора, 
художника М. Буонарроти
6 марта – 205 лет (1815—1869) со дня рождения русского писателя  
П.П. Ер шова
13 марта – 80 лет (1940) со дня рождения русского писателя В.Ж. Личутина
14 марта – 90 лет (1930—2013) со дня рождения советского писателя  
В.М. Пескова
20 марта – 115 лет (1905—1973) со дня рождения советской писательницы 
В.Ф. Пановой
21 марта – 125 лет (1895—1992) со дня рождения певца, народного артиста 
СССР Л. Утесова
27 марта – 105 лет (1915—1965) со дня рождения советской поэтессы  
В.М. Тушновой
27 марта – 175 лет (1845—1923) со дня рождения немецкого физика В. Рент-
гена
28 марта – 95 лет (1925—1994) со дня рождения советского актера  
И.М. Смоктуновского

АПРЕЛЬ
2 апреля – 215 лет (1805—1875) со дня рождения датского писателя  
Х.К. Андерсена
2 апреля – 180 лет (1840—1902) со дня рождения французского писателя  
Э. Золя
3 апреля – 100 лет (1920—1994) со дня рождения советского писателя  
Ю.М. Нагибина
4 апреля – 110 лет (1910—1967) со дня рождения советского писателя  
Ю.П. Германа
14 апреля – 275 лет (1745—1792) со дня рождения русского драматурга  
Д.И. Фонвизина
16 апреля – 65 лет (1955) со дня рождения русского художника, члена 
Союза художников РФ, заслуженного художника РФ Н.П. Бекетова
21 апреля – 285 лет (1735—1818) со дня рождения русского изобретателя 
И.П. Кулибина
23 апреля – 185 лет (1835—1863) со дня рождения русского писателя  
Н.Г. Помяловского
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МАЙ
5 мая – 105 лет (1915—1994) со дня рождения советского поэта Е.А. Дол-
матовского
7 мая – 180 лет (1840—1893) со дня рождения русского композитора  
П.И. Чайковского
13 мая – 180 лет (1840—1897) со дня рождения французского писателя  
А. Доде
15 мая – 120 лет (1900—1967) со дня рождения советского режиссера, 
актера Н.Н. Охлопкова
15 мая – 175 лет (1845—1916) со дня рождения русского ученого-эмбрио-
лога, иммунолога И.И. Мечникова
16 мая – 110 лет (1910—1975) со дня рождения советской поэтессы  
О.Ф. Берг гольц 
24 мая – 115 лет (1905—1984) со дня рождения советского писателя  
М.А. Шолохова 
24 мая – 190 лет (1830—1897) со дня рождения русского художника  
А.К. Саврасова 
24 мая – 80 лет (1940—1996) со дня рождения русского и американского 
поэта И.А. Бродского

ИЮНЬ
6 июня – 145 лет (1875—1955) со дня рождения немецкого писателя Т. Манна
14 июня – 190 лет (1830—1884) со дня рождения русского поэта, журнали-
ста Н.С. Курочкина
14 июня – 185 лет (1835—1881) со дня рождения русского пианиста, дири-
жера Н.Г. Рубинштейна
21 июня – 85 лет (1938—2004) со дня рождения французской писательницы 
Ф. Саган
21 июня – 110 лет (1910—1971) со дня рождения советского поэта А.Т. Твар-
довского
29 июня – 120 лет (1900—1944) со дня рождения французского писателя  
А. де Сент-Экзюпери

ИЮЛЬ
4 июля – 120 лет (1900—1971) со дня рождения американского музыканта 
Л. Армстронга
4 июля – 90 лет (1930—1993) со дня рождения советского актера  
Ф. Мкртчя на
10 июля – 115 лет (1905—1970) со дня рождения советского писателя  
Л.А. Кассиля
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18 июля – 95 лет (1925—2001) со дня рождения советского писателя  
А.А. Ананьева 
19 июля – 85 лет (1935) со дня рождения советского актера В.Б. Ливанова
20 июля – 105 лет (1915—1993) со дня рождения русского художника  
О.Г. Верейского
21 июля – 110 лет (1910—1968) со дня рождения русского художника  
В.А. Серова
26 июля – 135 лет (1885—1967) со дня рождения французского писателя  
А. Моруа

АВГУСТ
5 августа – 170 лет (1850—1893) со дня рождения французского писателя  
Ги де Мопассана
10 августа – 125 лет (1895—1958) со дня рождения советского писателя  
М.М. Зощенко 
14 августа – 155 лет (1865—1941) со дня рождения русского писателя  
Д.С. Мережковского
17 августа – 85 лет (1935—2018) со дня рождения советского и российского 
актера О.П. Табакова
20 августа – 165 лет (1855—1909) со дня рождения русского поэта  
И.Ф. Анненского
22 августа – 100 лет (1920—2012) со дня рождения американского писателя 
Р. Брэдбери
23 августа – 140 лет (1880—1932) со дня рождения русского писателя  
А.С. Грина
28 августа – 95 лет (1925—1991) со дня рождения советского писателя  
А.Н. Стругацкого
28 августа – 95 лет (1925—1981) со дня рождения советского писателя  
Ю.В. Трифонова
30 августа – 160 лет (1860—1900) со дня рождения русского художника  
И.И. Левитана

СЕНТЯБРЬ
7 сентября – 150 лет (1870—1938) со дня рождения русского писателя  
А.И. Куприна 
9 сентября – 100 лет (1920—1993) со дня рождения советского драматурга 
А.Д. Салынского
15 сентября – 130 лет (1890—1976) со дня рождения английской писатель-
ницы А. Кристи
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22 сентября – 120 лет (1900—1964) со дня рождения русского языковеда 
С.И. Ожегова
25 сентября – 100 лет (1920—1994) со дня рождения советского актера, 
режиссера С.Ф. Бондарчука
26 сентября – 135 лет (1885—1964) со дня рождения советского художника 
С.В. Герасимова
29 сентября – 225 лет (1795—1826) со дня рождения русского поэта  
К.Ф. Рылеева
30 сентября – 145 лет (1875—1958) со дня рождения советского писателя 
С.Н. Сергеева-Ценского

ОКТЯБРЬ
3 октября – 125 лет (1895—1925) со дня рождения русского поэта С.А. Есе-
нина
12 октября – 85 лет (1935—2007) со дня рождения итальянского певца  
Л. Паваротти
13 октября – 140 лет (1880—1932) со дня рождения русского поэта и писа-
теля А.М. Черного
14 октября – 180 лет (1840—1868) со дня рождения русского литературного 
критика, публициста Д.И. Писарева
17 октября – 105 лет (1915—2005) со дня рождения американского драма-
турга А. Миллера
21 октября – 75 лет (1945) со дня рождения советского и российского актера 
и режиссера Н.С. Михалкова
22 октября – 150 лет (1870—1953) со дня рождения русского писателя  
И.А. Бунина
23 октября – 100 лет (1920—1980) со дня рождения итальянского писателя 
Д. Родари
24 октября – 75 лет (1945) со дня создания ООН
26 октября – 140 лет (1880—1934) со дня рождения русского поэта А. Белого
27 октября – 165 лет (1855—1935) со дня рождения русского ботаника  
И.В. Мичурина

НОЯБРЬ
8 ноября – 120 лет (1900—1949) со дня рождения американской писатель-
ницы М. Митчелл
9 ноября – 135 лет (1885—1922) со дня рождения русского поэта В.В. Хлеб-
никова
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12 ноября – 180 лет (1840—1917) со дня рождения французского скульптора 
О. Родена
13 ноября – 170 лет (1850—1894) со дня рождения английского писателя 
Р.Л. Стивенсона
16 ноября – 120 лет (1900—1962) со дня рождения русского драматурга 
Н.Ф. Погодина
23 ноября – 145 лет (1875—1933) со дня рождения русского литератора, 
государственного деятеля А.В. Луначарского
27 ноября – 180 лет (1840—1893) со дня рождения русского поэта  
А.Н. Апухтина
27 ноября – 210 лет (1810—1881) со дня рождения русского хирурга Н.И. 
Пирогова
28 ноября – 140 лет (1880—1921) со дня рождения русского поэта  
А.А. Блока
28 ноября – 105 лет (1915—1979) со дня рождения советского писателя, 
поэта, общественного деятеля К.М. Симонова
29 ноября – 115 лет (1905—1995) со дня рождения советского писателя  
Г.Н. Троепольского
30 ноября – 185 лет (1835—1910) со дня рождения американского писателя 
М. Твена

ДЕКАБРЬ
2 декабря – 120 лет (1900—1971) со дня рождения советского поэта  
А.А. Прокофьева
4 декабря – 195 лет (1825—1893) со дня рождения русского поэта А.Н. Пле-
щеева
5 декабря – 200 лет (1820—1892) со дня рождения русского поэта А.А. Фета
13 декабря– 300 лет (1720—1806) со дня рождения итальянского драма-
турга К. Гоцци
16 декабря – 105 лет (1915—1997) со дня рождения советского композитора 
Г.В. Свиридова
17 декабря – 95 лет (1925—2012) со дня рождения советского поэта К.Я. Ван - 
шенкина
20 декабря – 105 лет (1915—1995) со дня рождения турецкого писателя, 
драмотурга и публициста А. Несина
27 декабря – 120 лет (1900—1961) со дня рождения советского архитектора 
П.В. Абросимова
30 декабря – 155 лет (1865—1936) со дня рождения английского писателя 
Р. Киплинга
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УКАЗАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1-2 января – Новый год

7 января – Рождество

8 марта – Международный женский день

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 Казах стан

5 июля – Национальный День домбры (первое воскресенье июля)

6 июля – День Столицы

30 августа – День Конституции Республики Казахстан

1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан

16—17 декабря – День Независимости Республики Казахстан
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2020 ГОД

10 января – День Национальной гвардии

1 марта – День Благодарности

14 марта – День землеустройства, геодезии и картографии (вторая суббота 
марта)

5 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля)

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

31 мая – День работников химической промышленности (последнее вос-
кресенье мая)

5 июня – День эколога 

14 июня – День работников легкой промышленности (второе воскресенье 
июня)

21 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

23 июня – День полиции, День госслужащего

28 июня – День работников связи и информации

2 июля – День дипломатической службы

9 июля – День работников водного хозяйства РК

12 июля – День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля) 

13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности

19 июля – День металлурга (третье воскресенье июля)

26 июля – День работников торговли (четвертое воскресенье июля) 

2 августа – День работников транспорта (первое воскресенье августа) 

9 августа – День строителя (второе воскресенье августа)

16 августа – День спорта (третье воскресенье августа)
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18 августа – День пограничника

29 августа – День закрытия Семипалатинского ядерного полигона

30 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)

1 сентября – День знаний

6 сентября – День работников нефтегазового комплекса (первое воскресе-
нье сентября)

13 сентября – День семьи (второе воскресенье сентября)

20 сентября – День языков народа Казахстана (третье воскресенье сентября)

27 сентября – День машиностроителя. 

27 сентября – День Труда (последнее воскресенье сентября)

28 сентября – День работников атомной отрасли

30 сентября – День работников органов юстиции

4 октября – День учителя (первое воскресенье октября)

6 октября – День работников оборонной промышленности

18 октября – День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября)

19 октября – День спасателя

25 октября – День работников системы социальной защиты (последнее вос - 
кресенье октября)

29 октября – День работников охранных организаций

5 ноября – День внешней разведки

8 ноября – День статистика

15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный празд-
ник работников финансовой системы Республики Казахстан

15 ноября – День работников сельского хозяйства (третье воскресенье но-
ября)

6 декабря – День прокуратуры 

20 декабря – День энергетика (третье воскресенье декабря) 

20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы Республики 
Казахстан
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УКАЗАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ПРАЗДНИКОВ И ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ

27 января – Всемирный день таможни
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
13 февраля – Всемирный День радио
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана
20 февраля – День социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
15 марта – Всемирный день потребителя
21 марта – Всемирный день поэзии
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискри-
минации
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
12 апреля – День авиации и космонавтики
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест
22 апреля – День Земли
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
28 апреля – Всемирный день породненных городов (Последнее воскресе-
нье апреля)
29 апреля – Международный день танца
3 мая – Всемирный день свободы печати
3 мая – День Солнца
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8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
10 мая – Международный день матери
15 мая – Международный день семьи
17 мая – Международный день электросвязи
18 мая – Международный день музеев
21 мая – Международный день культурного развития
22 мая – Международный день биологического разнообразия 
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
9 сентября – Всемирный день красоты
13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (второе вос-
кресенье сентября)
21 сентября – Международный день мира
27 сентября – Международный день туризма
27 сентября – Международный день глухонемых (последнее воскресенье 
сентября)
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1 октября – Международный день пожилых людей
1 октября – Международный день музыки
5 октября – Международный день учителя
5 октября – Международный день жилья (первый понедельник октября)
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – Международный день психического здоровья 
13 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий (вторая среда октября)
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 
12 ноября – Всемирный день качества (второй четверг ноября)
13 ноября – Международный день слепых
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
16 ноября – Международный день толерантности
17 ноября – Международный день студентов или День международной со-
лидарности студенчества
19 ноября – Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
20 ноября – Всемирный день ребенка
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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Абдразаков Т.А. – 56
Абельдинова 3.С. – 65
Абилов Ш.К. – 58
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Алматы – 60

Акку, село – 63

Аккулы, район – 56, 63

Алексеевка, село – 70

Афганистан – 61, 89

Башмачное, село – 69

Баянаул – 62

Баянаульский район – 70

Дархан – 67

Железинский район – 54, 58

Иртышский район – 60, 71

Качиры, село – 69

Красноармейка, станция – 71

Лебяжье село – 63

Майский район – 71

Маралды, станция – 71

Москва – 58, 62

Павлодар – 53,56, 59, 60, 64, 66, 67, 70

Павлодарский округ – 67

Павлодарский уезд – 62

Павлодарская область – 53, 54, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 70

Песчаное, село – 70

Таволжан, поселок – 57

Теренколь, район – 55, 70

Теренколь, село – 69

Успенский район – 54, 57, 59, 71

Церковное, село – 71

Щербакты, станция – 71

Экибастуз – 56, 58
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