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Алғы сөз

Жыл сайын қазақ және орыс тілдерінде басылып шығатын «Павлодар 
облысында аталып өтілетін және еске алынатын күндер» күнтізбесіне Пав-
лодар Ертіс өңірінің саяси, қоғамдық, әлеуметтік–экономикалық, ғылыми 
және мәдени өмірінің мерейтойлық күндері мен оқиғалары енгізілген. 

2023 жыл аймақ үшін ерекше жыл. Себебі аталаған жылы Павлодар 
облысының құрылғанына 85 жыл толады. Аймақ туралы анықтама берілді.

Мерейтойлар мен атаулы күндер туралы мәліметтерді интернет желісін-
де көптеген сайттардан, порталдардан табуға болады. С.Торайғыров атында-
ғы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың қызметкерлері сіздерге кітап-
хананың келесідей электронды ресурстарын ұсынады: «Ертістің Павлодар 
өңірінің әдеби картасы» (http://map.pavlodarlibrary.kz), «Ертістің Павлодар 
өңірінің қазіргі кезеңдегі авторлары» QR–кітапхана (http://qr.pavlodarlibrary.
kz), «Есімдер шоқжұлдызы: Павлодар облысының мәдениеті мен өнері 
(http://esim.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар – Қазақстанның индустриалды 
жүрегі» (http://tehno.pavlodarlibrary.kz), «Шекарадағы кездесу» (http://dialog.
pavlodarlibrary.kz), «Павлодар облысының ғалымдары» цифрлық энцикло-
педиясы (http://galym.pavlodarlibrary.kz), «Ерлікке тағзым» виртуалды му-
зейі (http://erlik.pavlodarlibrary.kz), «Салауатты Павлодар» (http://salauatty.
pavlodarlibrary.kz). Осы орайда біз әр атаулы датаға қандай да бір ақпарат не-
месе қысқаша анықтама алуға болатын сайттарға сілтеме беруге тырыстық.

Атаулы даталар мен қажетті мәліметтерді анықтау үшін, облыстық кі-
тапхана 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 жазушыла-
ры: ХХ ғасыр». Анықтамалық», «Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопедия», 
«1938 –2008 жж. Павлодар облысының хронографы», Павлодар Ертістің 
өңірінің мәдениеті мен өнері: Адамдар. Оқиғалар. Фактілер», «Павлодар 
қаласының құрметті азаматтары, облыстық кітапхана шығарған «Павлодар 
өңірінің ақын–жыраулары», «Жеңісіміздің жұлдыздары. 1941 – 1945» және 
т.б. библиографиялық құралдар қолданылды, сонымен қатар облыстық мер-
зімді басылымдар: «Сарыарқа самалы», «Ақбеттау», «Найзатас» және т.б. 
пайдаланылды. 

Сондай–ақ, Қазақстан Республикасының 2023 жылғы мемлекеттік 
және мерейтойлық даталардың, ТМД және шет елдердің мерейтойлық да-
талар мен оқиғаларын, Қазақстан Республикасының ұлттық, мемлекеттік, 
кәсіптік және өзге де мерекелі күндердің және халықаралық мейрамдар мен 
дүниежүзілік күндердің хронологиялық көрсеткіші берілген. Күнтізбе есім-
дердің алфавиттік көрсеткіші мен географиялық көрсеткішпен қамтылған 
және де әр датаның төменгі жағында сілтемелер берілген.
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Аталмыш «Күнтізбенің...» PDF нұсқасы кітапхана сайтында (http:// 
www.pavlodarlibrary.kz) орналастырылады. Бұл библиографиялық құрал кі-
тапханалардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметкерлеріне, сон-
дай–ақ біздің өлкеміздің тарихына қызығушылық танытатын оқырмандарға 
арналған. 

Ескертулеріңізді мына мекенжайға жіберулеріңізді сұраймыз: 
 Павлодар қаласы,140000 

 Академик Сәтбаев көшесі, 104
 С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана 

 Өлкетану библиографиясы және цифрлық технологиялар бөлімі
 http:www.pavlodarlibrary.kz, 

e –mail: ounbpavlib@yandex.kz
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ 85 ЖЫЛДЫҒЫНА

Павлодар облысы – 1938 жыл-
ғы қаңтар айында құрылған. Об-
лыс орталығы – Павлодар қала-
сы, ол Қазақстанның аса ірі өзені 
болып табылатын Ертіс жаға-
сында орналасқан. Солтүстікте 
– Ресей Федерациясының Омбы, 
солтүстік – шығыста – Ново-
сібір облыстарымен, шығыста 
– Алтай өлкесімен, оңтүстікте 
– еліміздің  Шығыс–Қазақстан 
және Қарағанды облыстарымен, 
батыста – Ақмола және Солтүс-
тік–Қазақстан облыстарымен 
шектесіп жатыр.

Облыстың көп бөлігі жер шарының ең үлкен жазығы болып табылатын 
Батыс Сібір жазығының оңтүстігінде орналасқан және қазіргі уақытта 127,5 
мың км2 аумақты алып жатыр.

Облыс аумағы бойынша 140–тан астам өзен ағады. Ертіс өзені облыс 
жерін шығыстан солтүстік–батысқа қарай ұзынынан қиып өтеді. Өзеннің 
облыс бөлігіндегі ұзындығы 420 км және оған бір де бір сала қосылмайды. 
Оң жағалауы биік жарқабақты, сол жағалауы жайпақ. Қараша айының орта 
кезінде өзен суы қатып, наурыз айында мұздың қалыңдығы 115 см  дейін же-
теді. Облыс жеріндегі ұзындығы 147 км болатын Ертіс – Қарағанды каналы 
Екібастұз қ. мен Ақсу кентін сумен қамтамасыз етеді. Облыстың батыс жа-
ғымен кішігірім Өлеңті және Шідерті өзендері ағып өтеді. Облыста негізі-
нен тұзды көлдер көп: Сілетітеңіз, Қызылқақ, Жалаулы, Шүрексор, Қарасор, 
Жамантұз, Қалқаман және т.б. — сол жағалауда Маралды, Мойылды, үлкен 
Әжболат және т.б.

Павлодар облысының жері түгелдей дерлік қызғылт қоңыр топырақ 
белдемінде орналасқан. Облыстың өсімдік жамылғысы қызғылт қоңыр 
топырақ белдеміне тән селеулі–бетегелі астық тұқымдас өсімдіктерден тұ-
рады. Облыстың қиыр солтүстігін қайың мен теректен тұратын ормандар 
алып жатыр. Олар 44,0 мың га жерді қамтиды. Оңтүстікке қарай даланың 
сұр, қызғылт қоңыр топырағында бетегелі–жусанды дала қалыптасқан. Оң-
түстік – шығысындағы құмды өңірде қарағай ормандары, Ертіс өзенінің жа-
йылмасында шалғындар мен тоғайлар тараған. 

Облыстың кең даласында қоян, сарышұнақ, суыр, қосаяқ, аламан тыш-
қаны, т.б. мекендейді. Бесқарағай мен Баянаула қарағайлы ормандарын-
да тиіндер жиі кездеседі. Жыртқыш аңдардан қасқыр, түлкі, қарсақ, күзен, 
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құндыз сияқты жануарлар кең тараған.
Оңтүстік–шығысындағы қарағай ормандарында еуропалық құндыз, 

Ертістің жағалаулық ормандары мен қайың шоқтарында елік, Баянаула 
тауларында арқар кездеседі. Облыста ақ және сары шымшық, бозторғай, 
жыртқыш құстардан дала бүркіті, кезқұйрық, күйкентай, қырғи, жапалақ, 
қарағайлы орманда құр, шіл, саңырау құр, тоқылдақ мекендейді. Жазда 
өзендер мен көлдерден аққу, қаз, үйрек, қасқалдақ, шағала, көл жағаларын-
да қызғыш, тауқұдірет, жылқышы, т.б. құстарды кездестіруге болады. Ертіс 
өзенінде ақбалық, бекіре, нәлім, шортан, алабұға, шабақ көптеп кездеседі.

Павлодар облысы – электр және жылу өндірісіне, сазды топыраққа, мұ-
най өңдеу өнімдеріне, машина жасау, жеңіл және тамақ өнеркәсібіне, құ-
рылыс заттарына бағытталған өзіндік көп салалы өнеркәсіптік кешені бар 
Қазақстанның ірі индустриялды орталығы. Металлургия өнеркәсібінің не-
ғұрлым ірілері «Қазақстан Алюминийі» АҚ, «Қазақстан электролиз зауы-
ты» АҚ, Ақсу ферроқорытпа зауыты – ТНК «Казхром» АҚ филиалы болып 
табылады. Тау–кен өндірісі келесі кәсіпорындармен көрінеді: «Богатырь 
Аксес Көмір» ЖШС, «Майкубен Вест» ЖАҚ. Облыста мұнай өнімдерін өң-
деу бойынша Республикадағы ірі кәсіпорындардың бірі – «Павлодар мұнай 
өңдеу зауыты» АҚ жұмыс атқарып жатыр.

Облыс құрамына үш қала кіреді: Павлодар, Екібастұз, Ақсу және он 
ауылдық аудан: Ақтоғай, Аққулы, Баянауыл, Железин, Ертіс, Май, Павло-
дар, Тереңкөл, Успен, Шарбақты.

 Павлодар – солтүстік Қазақстанның мәдениет пен өнерімен танылған 
орталығы. Палодарлықтар өз халқының тарихы мен мәдени ескерткіш-
терін қасиеттеп қорғайды. Қаланың тарихы бай және оның ертеден келе 
жатқан мәдени дәстүрлері бар. Павлодар Ертіс өңірі – атақты ғылым, мә-
дениет және өнер қызметкерлерінің Отаны болып саналады. Мұнда Қаныш 
Сәтбаев, Григорий Потанин, Әлкей Марғұлан, Сұлтанмахмұт Торайғыров, 
Шапық Шөкин, Жұмат Шанин, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Дихан Әбілев, Шә-
кен Айманов, Жарылғапберді, Жаяу Мұса, Иса Байзақов, Сәбит Дөнентаев, 
Павел Васильев және тағы басқа тек осы аймаққа ғана емес сонымен қатар 
Республикаға танымал қайраткерлер туған. Ақ жартасты жолақ сияқты Ер-
тіс бойымен біздің мейірімді, қонақжай қаламыз жайылып жатыр.

Екібастұз қаласы биыл өзінің 65 жылдық мерейтойын атап өтті. Қаланың 
пайда болуы және тарихы Екібастұздық тас көмір орнының дамуымен бай-
ланысты. 1954 жылы алғаш көмір алабы пайдалануға берілді. 1957 жылы Қа-
зақстан картасында жаңа қала – Екібастұз пайда болды. Қазіргі уақытта қала 
және ауылдық аймақ халқы 140 мың адамды құрайды. Мәдени–ағартушылық 
объектілеріне орталық қалалық кітапхана, құрамында 10 этномәдени орталық 
қызмет жасап жатқан Достық үйі, қалалық мұражай, «Өнер» орталық қалалық 
мәдениет сарайы, қалалық мәдениет және демалыс паркі «Шахтер» жатады.

Ақсу қаласы (1993 жылға дейін – Ермак) — Павлодар облысының Ертіс 
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өзенінің сол жағалауында Павлодар қаласының оңтүстігінде 50 шақырым 
жерде орналасқан. Қала аумағы және оның ауылдық аймағы солтүстігінде 
– Ақтоғай ауданымен, оңтүстігінде – Баянауыл, Май, Лебяжі аудандарымен, 
батысында – Павлодар ауданымен және шығысында Екібастұз ауылдық ай-
мағымен шекараласады.

Ақсудың тарихы Екібастұз ауданының тас көмірі кені ашылуымен тығыз 
байланысты. 1897 жылы Екібастұздан 109 шақырымдық темір жолдың құры-
лысы басталды. Воскресенск темір жолы болашақ қаланың аумағынан өтті. 
Ертіспен қиылысқан жолда тұрақ пайда болып, әкімшіліктік және жұмысшы 
– екі поселкі дами бастады. 1914 жылы жаңа Ермак поселкісінің жоспары 
бекітілді. 1993 жылы 4 мамырда Ермак қаласы Ақсу қаласы болып өзгертілді. 
Бірнеше жылдан кейін облыс әкімінің шешімімен 1997 жылы 9 шілдеде Ақсу 
ауданының аумағы Ақсу қаласының шекарасына, ауылдық округтер мен Қал-
қаман поселкісі Ақсу қаласының әкімшілік қарамағына енгізілді.

Қазіргі кездегі Ақсу – бұл Павлодар облысының өнеркәсіптік, ауыл ша-
руашылығы дамыған қала. Қала тұрғындары 70 000 адамды, ауыл тұрғын-
дары 29 000 адамды құрайды.

 Қаланың өнеркәсіптік инфрақұрылымын екі кәсіпорын құрайды: Ақсу 
ферроқорытпа зауыты мен Еврозиаттық энергетикалық корпорация электр 
станциясы.

2001 жылдан бері қала энергетиктерімен 5.580.7 миллион киловатт-
сағат электр энергиясы және 612.0 гекокалория жылу энергиясы өндірілді. 
1962 жылдан бастап ферроқорытпа зауыты объектілерінің өнеркәсіптік құ-
рылысы басталды. 1968 жылғы қаңтарда зауытта алғаш рет ферроқорыт-
па балқытылды, ал 1970 жылы шілде айында № 2 цехтың 8 балқытпа пеші 
жұмысқа қосылды. 1995 жылы кәсіпорын Қазхром Трансұлттық компания 
құрамына кірді.

Қаланың маңызды стратегиялық объектісі Қ.Сәтбаев атындағы Ертіс –
Қарағанды каналы. Ертіс –Қарағанды каналы – Қазақстанның орталық және 
солтүстік бөліктеріне ауыз суының негізгі жеткізушісі ретінде белгілі. Ақсу 
қаласының ауылдық аймағы 1 поселок, 3 ауыл және 11 ауылдық округтен 
тұрады. Ақсу қаласы ауылдық аймағының маманданған ауыл шаруашылы-
ғы: көкөніс, мал, құс шаруашылығы.

https://visitkazakhstan.kz 
https://qazaqstan3d.kz
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА 2023 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН 
ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРДІҢ ЖЫЛНАМАЛЫҚ 

КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР

1 –  ғалым, физик, жылу энергетика ғалымы, техника ғылымдарының док-
торы Зоркеш Бекімұлы Сақыповтың туғанына 90 жыл (1933–1996)

1 –  экономист, мемлекеттік және саяси қайраткер, Қазақстан Республика-
сының Қаржы министрі (1994–1996), Павлодар облысының Құрметті 
азаматы Александр Сергеевич Павловтың туғанына 70 жыл (1953)

1 –  суретші, монументші Александр Евгеньевич Овчинниковтың туға-
нына 65 жыл (1958–1991)

1 –  «Октябрь» кинотеатрының (қазіргі ««Шаңырақ» халық шығарма-
шылығы және мәдени–сауық орталығы» КМҚК) қолданысқа бе-
рілгеніне 65 жыл (1958) 

3 –  құрылысшы инженер, ҚазКСР–нің еңбек сіңірген құрылысшысы, Пав-
лодар қаласының Құрметті азаматы Александр Васильевич Ломов-
тың туғанына 95 жыл (1928–1994) 

5 –  ғалым–биолог, физиолог, биология ғылымдарының докторы, профессор 
Александр –Шайхи Мұқатайұлы Амарбаевтың туғанына 95 жыл (1928) 

6 –  ғалым–дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, Ұлы Отан соғы-
сының ардагері Минжамал Гильфановна Тумашеваның туғанына 
120 жыл (1903–1943) 

8 –  ғалым, дәрігер –терапевт, профессор, медицина ғылымдарының докто-
ры, Қазақстан медицина ғылымдары академиясының академигі Тель-
ман Зейноллаұлы Сейсембековтің туғанына 85 жыл (1938)

8 –  ғалым–селекционер, ауылшаруашылық ғылымдарының докторы, 
ҚазКСР еңбек сіңірген зоотехнигі Айып Қисанұлы Құсайыновтың 
туғанына 85 жыл (1938–2001)

10 – педагог–тарихшы, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Павлодар 
облыстық телерадио комитетінің төрағасы (1985–1992), Павлодар об-
лысының мәдениет басқармасының басшысы (1992–1998), Халықара-
лық «Қазақ тілі» қоғамының Павлодар облыстық ұйымының төрағасы 
(2001–2011) Мұрат Мұсаұлы Әбдірахмановтың туғанына 85 жыл 
(1938–2015) 

10 – Ақсу ферроқорытпа зауыты іске қосылғанына 55 жыл (1968) 
12 – ғалым, энергетик, техника ғылымдарының докторы, профессор, Аме-

рика институтының шешімімен «Жыл адамы–2000» атағына ие болған 
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Дүйсенбі Жүсіпұлы Темірбаевтың туғанына 85 жыл (1938)
15 –  Павлодар облысының құрылғанына 85 жыл (1938)
15 – педагог, Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі, ҚазКСР еңбек сіңірген 

мұғалімі Шайхы Әбілдиннің туғанына 105 жыл (1918–1986) 
20 – педагог, журналист, «Қызыл Ту» облыстық газетінің редакторы (1981–

1988), Г.Н.Потанин атындағы облыстық тарихи–өлкетану музейінің ди-
ректоры (1988–1993), ҚазКСР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Балта-
бай Бекжанұлы Сейсенбековтің туғанына 95 жыл (1928–1993) 

21 –  Ақсу қалалық сотының құрылғанына 60 жыл (1963)
21 –  фотосуретші, Ресей Суретшілер одағының мүшесі (1998), «Қараңғы 

фонтан» француз фотографиялық қоғамының Құрметті мүшесі Борис 
Захарович Краснянскийдің туғанына 90 жыл (1933)

24 –  «Павлодар облыстық стоматологиялық емханасы» КҚМК ашыл-
ғанына 45 жыл (1978)  

АҚПАН

3 –  Кеңес Одағының батыры Василий Васильевич Степаненконың ту-
ғанына 100 жыл (1923–1945)

4 –  Павлодар қаласы облыс орталығы болып бекітілгеніне 85 жыл (1938)
15 –  педагог–ғалым, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі, ҚазКСР ағарту ісінің 

үздігі, Екібастұз қаласының Құрметті азаматы Тәжібай Рахметтол-
лаұлы Шаймерденовтің туғанына 95 жыл (1928–2020)

16 –  ғалым–философ, философия ғылымдарының докторы, профессор, Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері  Жабайхан Мүбәрә-
кұлы Әбділдиннің туғанына 90 жыл (1933)

16 –  Кеңес Одағының батыры Серікбай Мүткеновтің туғанына 110 жыл 
(1913–1944)

16 – Социалистік Еңбек Ері Павел Леонтьевич Кравецтің туғанына 110 
жыл (1913–2009)

20 – суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Жасыбай Айтенұ-
лы Қабылдиновтың туғанына 65 жыл (1958) https://pavlodartv.kz

20 –  ғалым–философ, философия ғылымдарының докторы, профессор 
Нұрмұқан Қапесұлы Қапесовтің туғанына 95 жыл (1928)

20 –  Қазақстанның қоғамдық және саяси қайраткері, ҚР Парламенті Мәжі-
лісінің депутаты, Павлодар облысының және Ақсу қаласының Құрмет-
ті азаматы Тито Уақапұлы Сыздықовтың туғанына 75 жыл (1948)

21 –  ғалым–филолог, филология ғылымдарының докторы, академик Нағи-
ма Жәлелқызы Сағындықованың туғанына 80 жыл (1943) 

22 –  журналист, жазушы, ҚР еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстанның Құр-
метті журналисі, Қазақстан және Ресей Жазушылар одағының мүшесі 
Юрий Дмитриевич Поминовтың туғанына 70 жыл (1953)
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26 –  ғалым–философ, филология ғылымдарының докторы, профессор, тіл-
ші, топонимист, «Павлодар облысының гидронимдері» және Павлодар 
облысының географиялық атаулары» кітабының авторы Валенти-
на Николаевна Попованың туғанына 100 жыл (1923–2010) https://
yujanka.kz https://archive.np.kz

28 –  сазгер, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан Республи-
касының еңбек сіңірген әртісі  Садық Бақытбекұлы Кәрімбаевтың 
туғанына 100 жыл (1918–1975) http://esim.pavlodarlibrary.kz https://
ru.wikipedia.org

29 –  Павлодар облысында алғашқы кең форматты «Аврора» кинотеатры-
ның (қазіргі «ALTYN Business Park» бизнес орталығы) ашылғанына 
55 жыл (1968) https://umihelp.com

НАУРЫЗ

2 –  Павлодар қ. Мир көшісі бойынша трамвай қозғалысының ашылғаны-
на 45 жыл (1978) http://www.pavlodartram.kz 

10 –  ақын, журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, «Отарқа» 
газетінің бас редакторы (1992–2006), Екібастұз қаласының Құрметті 
азаматы Амангелді Қаңтарбаевтың туғанына 80 жыл (1943 –2013) 
https://www.caravan.kz

13 –  құрылысшы, архитектор, Павлодар облысы сәулет және қала құрылы-
сы басқармасының басшысы (1970–1974 жж.), Ұлы Отан соғысына 
қатысушы, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Зейнекен Қаб-
дуәлиұлы Қабдуәлиевтің туғанына 100 жыл (1923–2013) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

14 –  Павлодар облысы дзюдо мектебінің негізін қалаушы, КСРО еңбек 
сіңірген дене шынықтыру қызметкері, ҚР еңбек сіңірген жаттықты-
рушысы Батырбек Сейсенбаевтың туғанына 80 жыл (1943–1997) 
http://arhiv.pavlodar.gov.kz 

14 –  Павлодар қаласының алғашқы құрылыс жоспарының бекітілгене 
160 жыл (1863) https://adilet.zan.kz 

15 – Кеңес Одағының батыры Максим Иванович Милевскийдің туғанына 
100 жыл (1923–2005) http://erlik.pavlodarlibrary.kz 

15 – актер, ҚР еңбек сіңірген әртісі, Ж.Аймауытов атындағы Павлодар об-
лыстық қазақ музыкалық драма театрының директоры (2005–2013), ҚР  
Театр Қайраткерлері одағының мүшесі, Арқалық қаласының Құрметті 
азаматы Мұхтар Сәдуақасұлы Манаповтың туғанына 80 жыл (1943) 
http://esim.pavlodarlibrary.kz 

15 –  дәрігер, ғалым, медицина ғылымдарының докторы, академик, Қазақстан 
фитофармакология мектебінің негізін қалаушы, Қазақстан мемлекеттік фар-
макологиялық комитетінің бірінші төрағасы (1993 –2003 жж.), Баянауыл ау-
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данының Құрметті азаматы, Павлодар облысының Құрметті азаматы, ҚР 
Денсаулық сақтау ісінің үздігі Қайролла Дүйсенбайұлы Рахимовтың ту-
ғанына 75 жыл (1948) https://ru.wikipedia.org http://www.nma.org.kz

16 –  ақын, жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, облыстық 
«Ақбеттау» журналының редакторы, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қыз-
меткері, Ерейментау және Баянауыл аудандарының Құрметті азаматы 
Сайлау Әшенұлы Байбосынның туғанына 65 жыл (1958)

 http://map.pavlodarlibrary.kz https://kk.wikipedia.org 
17 –  Ұлы Отан соғысының ардагері, алғашқы тың игеруші (1979–1980), та-

рихи және мәдени ескерткіштерді қорғау облыстық қоғам Кеңесі төра-
ғасының орынбасары (1979–1987) Иван Федорович Кабурнеевтың 
туғанына 100 жыл (1923–2005)

18 –  Павлодар облыстық «Халық радио» радиосының эфирге шыққаны-
на 80 жыл (1938) https://pavlodartv.kz 

19 –  педагог, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі, Ұлы Отан соғысына қатысу-
шысы, Павлодар педагогикалық колледжінің директоры (1948–1982), 
Павлодар қаласының Құрметті азаматы Бейсен Ахметұлы Ахметов-
тің туғанына 110 жыл (1913–1984) https://ru.wikipedia.org

31 –  ақын, суретші, педагог, Қазақстан Жазушылар және Суретшілер ода-
ғының мүшесі Марат Григорьевич Динерштейннің туғанына 95 
жыл (1928–1997) http://www.prom.pavlodar.gov.kz

 Наурыз – Павлодар қаласы №11 орта мектебінің ашылғанына 85 
жыл (1938) https://goo.edu.kz

СӘУІР

1 –  Павлодар облысының прокуратурасы құрылғанына 80 жыл (1938)
2 –  спортшы–педагог, боксшы, дене шынықтыру ардагері, ҚазКСР дене шы-

нықтыру және спорт үздігі, ҚР Еңбек сіңірген жаттықтырушысы, ҚР дене 
шынықтыру және спорт қайраткері Рафаэль Гайсич Вахитовтың туға-
нына 95 жыл (1928) https://100janaesim.ruh.kz https://pavlodartv.kz

2 –  қазақ кинорежиссері, сценарист, кинопродюсер, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Қазақстан Кинематографистер одағының мүшесі, 
«Құрмет» және «Құрмет Белгісі» ордендерінің иегері, Қазақ Ұлттық 
Өнер Университетінің кино және телевидение кафедрасының профес-
соры (2014) Сламбек Тілеуғабылұлы Тәуекеловтің туғанына 75 жыл 
(1948) https://ru.wikipedia.org

2 –  суретші, Ресей Суретшілер одағы халықаралық федерациясының және 
Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Андрей Оразбаевтың туға-
нына 60 жыл (1963)

3 –  альпинист, спорттық құрылыс басқармасын ұйымдастырушы, ҚазКСР 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы Аркадий Момынович Аширбеков-



13

тің туғанына 95 жыл (1923–2004) 
7 –  Павлодар облыстық «Звезда Прииртышья» газетінің алғаш рет жа-

рыққа шыққанына 105 жыл (1918) https://irstar.kz
11 –  Екібастұз қаласында Пионерлер үйінің (қазіргі «Қайнар» балалар 

мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы» КМҚК) ашылға-
нына 65 жыл (1958) https://kainar.ucoz.kz 

12 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Тұрар Төлеуұлы 
Төлеевтің туғанына 65 жыл (1958) http://esim.pavlodarlibrary.kz

13 –  Павлодар мемлекеттік автокөлік инспекциясының (қазіргі Ма-
мандандырылған ХҚКО) құрылғанына 85 жыл (1938) https://egov.kz

18 –  Ақсу қалалық «Ақсу жолы» газетінің алғашқы саны басылып шыққа-
нына 85 жыл (1938)

19 –  полиция генерал–майоры, Павлодар облысы ІІД басшысы (2002–2007 
жж.) Мұрат Ахметұлы Тұмарбековтің туғанына 70 жыл (1953–2013) 

 https://nomad.su https://www.youtube.com 
21 –  журналист, КСРО және ҚазКСР Журналистер одағының мүшесі, ҚР 

Құрметті журналисі, Баянауыл ауданы «Баянтау» газетінің бас редак-
торы (1915–1972) Шәкірат Дәулетжанұлы Шалбайдың туғанына 80 
жыл (1943–2016) https://kalamger.ucoz.kz 

МАМЫР

1 –  жазушы, прозашы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Ра-
йымқұл Әутәліповтің туғанына 100 жыл (1923–1999) http://map.
pavlodarlibrary.kz, http://pavelskaz.ru

1 –  ғалым–математик, физика–математика ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, Лебяжі 
ауданының Құрметті азаматы, еңбек ардагері Мейрам Хамитұлы Ха-
митовтың туғанына 85 жыл (1938) https://tou.edu.kz

3 –  Кеңес Одағының батыры Иван Назарович Кудиннің туғанына 100 
жыл (1923–1983) http://erlik.pavlodarlibrary.kz 

4 –  Краснокутск ауданы Актоғай болып өзгертілгеніне 30 жыл (1993) 
https://ru.wikipedia.org

4 –  Ермак қаласының Ақсу болып өзгертілгеніне 30 жыл (1993) https://
ru.wikipedia.org 

5 –  мәдениет қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Ша-
ңырақ» облыстық халық шығармашылығы және мәдени–сауық орта-
лығының директоры (2002–2015) Ермұрат Нықатұлы Тілегеновтің 
туғанына 70 жыл (1953) http://esim.pavlodarlibrary.kz

9 –  Павлодар қаласында металлургтер Мәдениет үйінің (қазіргі Ж.Ай-
мауытов атындағы қазақ музыка–драма театры) ашылғанына 55 
жыл (1968) https://turistpavl.ucoz.ru
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9 –  Павлодар қ. эвакогоспитальда жарақаттардан қайтыс болған жауын-
герлерге арналған ескерткіштің ашылғанына 75 жыл (1948) https://
cbspvl.kz http://arhiv.pavlodar.gov.kz 

13 –  ғалым–педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ КСР Ха-
лық ағарту ісінің үздігі Ғабдол–Уақап Сәдуақасұлы Қапеновтің ту-
ғанына 95 жыл (1928–1991) https://ppu.edu.kz

13 –  ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Әлеуметтік ғы-
лым академиясының корреспондент мүшесі, ҚазМемҚызПИ ғылыми 
жұмыс жөніндегі проректоры (1992–1999 жж.), Қазақстан Білім беру 
ісінің үздігі Әділхан Нұрғалиұлы Құдайбергеновтің туғанына 85 
жыл (1938) https://online.zakon.kz

14 –  ақын, өлкетанушы, журналист Сергей Алексеевич Музалевскийдің 
туғанына 90 жыл (1928 –2000) http://map.pavlodarlibrary.kz 

15 –  тілтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының академигі, 
ҚазКСР ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, ҚазКСР Білім беру ісінің 
үздігі, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, ҚР ғылымына еңбек 
сіңірген қайраткер Нұржамал Оралбайқызы Оралбаеваның туға-
нына 80 жыл (1928–2020) https://ru.wikipedia.org

16 –  «Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия» КММ 
ашылғанына 85 жыл (1938) http://abai –gymnasium.edu.kz 

19 –  ғалым–металлург, техника ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академи-
гі ҚазКСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ибрагим Әбілғазыұлы 
Оңаевтың туғанына 105 жыл (1913–1994) https://patentdb.ru, https://
www.inform.kz 

25 –  актер, педагог, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Павлодар фи-
лормониясының сөйлеу жанрының әртісі, Ж.Аймауытов атындағы 
қазақ музыка–драма театрының директоры (1990–1997) Бектас Ти-
тайұлы Тапалшиновтың туғанына 80 жыл (1943–2014) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

27 –  ақын, П.Васильев атындағы әдеби бірлестік мүшесі, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі Игорь Минаковтың туғанына 85 жыл (1933–2001) 

 http://dialog.pavlodarlibrary.kz https://pavon.kz
 Мамыр – Алғаш рет Ботов (Қоянды) жәрмеңкесінің өткізілгеніне 175 

жыл (1848) https://ru.wikipedia.org https://e –history.kz
 Мамыр – Павлодар облысының мемлекеттік архиві құрылғанына 

85 жыл (1938) http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz 
 Мамыр – Павлодар облыстық ескерткіштерді қорғау кеңесі (қа-

зіргі Павлодар облысының тарих және мәдениет ескерткіштерін 
қорғау жөніндегі комиссиясы) құрылғанына 50 жыл (1973) https://
www.oblmaslihat.pavlodar.gov.kz

 Мамыр – «Русские узоры» фольклорлық ансамблінің құрылғанына 
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35 жыл (1988) http://collegy.ucoz.ru
 Мамыр – Павлодар облысының Ұйғыр этномәдени бірлестігінің 

құрылғанына 15 жыл (2008)  http://www.ankpvl.kz 

МАУСЫМ

1 –  журналист, ҚР Құрметті журналисі, ҚР мәдениет қайраткері, Қа-
зақстан Журналистер одағының мүшесі, Павлодар қаласының 
Құрметті азаматы Ғалия Құсайынқызы Балтабайдың туғанына 
75 жыл (1948) https://old.elorda.info https://vechastana.kz https://
ruh.kz

1 – мемлекет және қоғам қайраткері, КСРО Жоғарғы Кеңесінің 9–шы және 
10–шы шақырылым депутаты, Павлодар облысының Құрметті азама-
ты Аманолла Ғабдолхайұлы Рамазановтың туғанына 95 жыл (1928–
2009) https://ru.wikipedia.org

9 –  «Павлодар мұнай–химия зауыты» ЖШС іске қосылғанына 45 жыл 
(1978) https://www.pnhz.kz

9 –  поляк ақыны, саяхатшы, этнограф, Павлодар Ертіс өңірінің зерттеушісі 
Адольф Михайлович Янушкевичтің туғанына 220 жыл (1803–1857) 

 https://ru.wikipedia.org https://assembly.kz 
10 –  суретші, скульптор, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Кө-

кен Ертайұлы Темірғалиевтің туғанына 85 жыл (1938) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

12 –  орыс ғалым–палеонтологы, Павлодар Ертіс өңірінің зерттеушісі Юрий 
Александрович Орловтың туғанына 130 жыл (1893–1966) https://
ru.wikipedia.org

18 –  Павлодар облыстық ауруханасына Ғалым Сұлтановтың есімі беріл-
геніне 30 жыл (1993) https://oblmedical.kz 

19 –  ғалым–филолог, филология ғылымдарының докторы, профессор Ев-
гений Александрович Седельниковтың туғанына 100 жыл (1923–
1997) https://shafer.pavlodar.com

25 –  журналист, суырып–салма ақын Мүксихан Зайытовтың туғанына 95 
жыл (1928–1976) http://esim.pavlodarlibrary.kz 

 Маусым – Қуйбышев көшесін Торайғыров көшесіне ауыстырғанына 
30 жыл (1993) https://2gis.kz

 Маусым – Павлодар химия зауытының (қазіргі «Каустик» АҚ) іске 
қосылғанына 50 жыл (1973) https://caustic.kz

ШІЛДЕ

5 –  Баянауыл ауданы Егіндібұлақ орта мектебінің ашылғанына 70 жыл 
(1953) https://bayanauledu.kz
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5 –  Социалистік Еңбек Ері, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты Сте-
пан Иванович Шевцовтың туғанына 105 жыл (1918–1967) https://
ru.wikipedia.org

6 –  ғалым–геолог, геология–минералогия ғылымдарының докторы, 
ҚазКСР ҒА академигі, ҚазКСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қ.И. 
Сәтбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Мұхтар Мұқашұлы Бәке-
новтің туғанына 90 жыл (1933) https://ru.wikipedia.org 

6 –  мемлекет және қоғам қайраткері, ҚР Құрметті құрылысшысы, Павло-
дар қаласының Құрметті азаматы Евгений Григорьевич Азаровтың 
туғанына 90 жыл (1933) https://ru.wikipedia.org

10 –  мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері, Пав-
лодар облысының Құрметті азаматы Қабдеш Темірбайұлы Нұркиннің 
туғанына 100 жыл (1923–2014) https://oblmaslihat.pavlodar.gov.kz/

22 –  өлкетанушы, суретші, фотограф, Ұлы Отан соғысына қатысушы, 
Г.Н.Потанин атындағы облыстық тарихи–өлкетану мұражайының 
директоры (1958–1966 жж.), Павлодар қаласының Құрметті азаматы 
Иван Васильевич Лагутиннің туғанына 110 жыл (1913–2014) http://
esim.pavlodarlibrary.kz 

24 –  ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық эко-
логия және тіршілік қауіпсіздігі ғылымдары академиясының академигі, 
Павлодар индустриалды (қазіргі Торайғыров университеті) институты-
ның аға оқытушысы (1972–1978) Иманали Сейдуәлиұлы Ахметовтің 
туғанына 80 жыл (1943) https://www.famous –scientists.ru

24 –  Павлодар қаласында жолаушылар автобустарының тұрақты жүре бас 
тағанына 75 жыл (1948)

24 – екінші Екібастұз көмір разрезі құрылғанына 70 жыл (1948) http://
www.bogatyr.kz 

29 –  Галкино ауылындағы венгрлердің бауырлас зиратына ескерткіш ор-
натылғанына 10 жыл (1923)

 Шілде – Павлодар қаласында алғаш рет футбол ойыны өткеніне 100 
жыл (1923) https://kff.kz 

ТАМЫЗ

3 –  ғалым–географ, топонимист, география ғылымдарының кандидаты, 
Ұлы Отан соғысына қатысушы, Бүкілодақтық географиялық қоғамның 
және топонимикалық Кеңестің мүшесі Ғали Қоңқашбайұлы Қонқаш-
баевтың туғанына 120 жыл (1903–1986) https://ru.wikipedia.org

4 –  Павлодар қаласында Лассаль көшесіне В.Г.Короленконың (қазіргі 
Бұқар жырау көшесі) есімі берілгеніне 70 жыл (1953) https://2gis.kz 

6 –  әнші, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республика-
сының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Меруерт Балғабайқызы 
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Түсіпбаеваның туғанына 50 жыл (1973) https://kk.wikipedia.org/wiki
7 –  Павлодар облыстық тері–венерологиялық диспансерінің ашылғаны-

на 75 жыл (1948) https://depzdravgov.kz
9 –  жазушы, Қазақстан және Моңғолия Жазушылар одағының мү-

шесі Ақын Алақанұлының туғанына 80 жыл (1943) http://map.
pavlodarlibrary.kz

10 –  ЖБИ–1 (қазіргі «ТемірТас» үй құрылыс комбинаты ЖШС) алғаш 
рет өнім шығара бастағанына 65 жыл (1958) https://pavon.kz 

12 –  Павлодар трактор зауытының (қазіргі «Кастинг» ЖСШ және «KSP 
Steel» ЖШС) негізгі конвейірлерінен алғашқы төрт ДТ–75М «Казахс-
тан» тракторларының шыққанына 55 жыл (1968) http://www.casting.
kz http://www.kspsteel.kz 

13 –  Павлодарда сіріңке жасау өндірісі (қазіргі «Гофротара зауыты» 
ЖШС) іске қосылғанына 80 жыл (1943) https://kz.bizorg.su

15 –  Социалистік Еңбек Ері, шаруашылық басшысы Иван Петрович Пе-
ровтың туғананына 125 жыл (1898–1967) https://wikipedia.tel

16 –  металлург, техника ғылымдарының кандидаты, академик, Павлодар 
химия зауытының директоры (1977–1978 жж.), Павлодар облысының 
және Павлодар қаласының Құрметті азаматы Сапарбек Сұлтанұлы 
Беркетовтің туғанына 90 жыл (1933) https://ru.wikipedia.org

19 –  спортшы, марафоншы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Екібас-
тұз қаласының Құрметті азаматы Марат Төлегенұлы Жыланбаев-
тың туғанына 60 жыл (1963) https://ru.wikipedia.org

20 –  журналист, ақын–жазушы, аудармашы, Қазақстан Журналистер ода-
ғының мүшесі Шолпан Байғалының туғанына 75 жыл (1948) http://
map.pavlodarlibrary.kz 

20 –  актриса, диктор, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Шолпан Байғабыло-
ваның туғанына 75 жыл (1948) http://esim.pavlodarlibrary.kz/ https://
kk.wikipedia.org/wiki 

28 –  ақын, аудармашы, ҚазКСР мемлекеттік Кітап палатасының директо-
ры (1972–75 жж.), «Жалын» баспасының директоры (1975–1978 жж.) 
Қәбдікәрім Ыдырысовтың туғанына 95 жыл (1928–1978) http://map.
pavlodarlibrary.kz

ҚЫРКҮЙЕК

1 –  Социалистік Еңбек Ері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Ана-
толий Васильевич Баклановтың туғанына 100 жыл (1923–1995) 
https://ru.wikipedia.org https://warheroes.ru 

4 –  Кеңес Одағының батыры Андрей Николаевич Елгиннің туға-
нына 125 жыл (1898–1944) http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://
warheroes.ru
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6 –  суретші, монументалист, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Се-
регей Петрович Шароновтың туғанына 85 жыл (1933–2008) http://
esim.pavlodarlibrary.kz

8 –  ғалым, зоотехник, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Мүсәпір 
Жұмабаевтың туғанына 95 жыл (1928) https://pavlodarica.fandom.com

9 –  Даңқ орденінің толық кавалері, Ұлы Отан соғысының ардагері, Павлодар 
қаласының Құрметті азаматы Иван Денисович Ворушиннің туғанына 100 
жыл (1923–1999) http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org 

9 –  Павлодар қаласында бірінші қалалық спартакиаданың өткізілгеніне 
100 жыл (1923) 

10 –  педагог, Социалистік еңбек Ері, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі, Ақсу 
қаласының Құрметті азаматы Мәжен Қабылбекұлы Қабылбековтың 
туғанына 100 жыл (1923–1999) https://ru.wikipedia.org

15 –  мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, дипломат, ҚазКСР сырт-
қы істер министрі (1981–89 жж.), ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің депута-
ты Михаил Иванович Исиналиевтің туғанына 95 жыл (1928 –1999) 
https://ru.wikipedia.or

16 –  Павлодар қаласында алғашқы жартылай–орта оқу мекемесі – Әйелдер 
гимназиясының ашылғанына 120 жыл (1903) https://www.kazportal.kz

16 –  «Павлодар қаласының № 14 жалпы орта білім беру мектебі» КММ 
ашылғанына 65 жыл (1958) https://goo.edu.kz

20 –  ғалым–тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардаге-
рі Ғаббас Жұматұлы Жұматовтың туғанына 105 жыл (1918–2018) 
https://ru.wikipedia.org

30 –  Павлодар қаласында «Достық үйі» (қазіргі «Қоғамдық келісім» 
КММ) ашылғанына 15 жыл (2008) http://www.ankpvl.kz 

ҚАЗАН

1 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Виктор Пав-
лович Батуриннің туғанына 160 жыл (1863–1938) http://esim.
pavlodarlibrary.kz https://lifepvl.kz

1 –  Железин аудандық балалар кітапханасының ашылғанына 70 жыл 
(1953) http://pavlodarlibrary.kz

1 –  композитор, Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Май ауданының Құр-
метті азаматы Қайырбек Мұфтанұлы Сәтиевтің туғанына 75 жыл 
(1948–2019) https://cbspvl.kz/ khttps://egemen.kz 

2 –  «Павлодар қалалық №5 емхана» ШЖҚ КМК ашылғанына 60 жыл 
(1958) http://salauatty.pavlodarlibrary.kz/

2 –  ІІМ генерал–майоры, Қазақ КСР ІІМ құрметті қызметкері, Павлодар 
облысы ІІБ басшысы (1992–1998 жж.) Ойрат Рахметұлы Дүйсен-
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баевтың туғанына 80 жыл (1943 –2006) https://library.tou.edu.kz
4 –  педагог, Қазақ КСР халық ағарту ісіне еңбек сіңірген қызметкері Мұсахан 

Қанапияновтың туғанына 105 жыл (1918–1962) https://petropavltv.kz
8 –  Павлодарда алғашқы балабақшаның ашылғанына 100 жыл (1923)
10 –  әскери қолбасшы, ҚР ІІМ генерал–майоры, КСРО ІІМ еңбек сіңірген 

қызметкері, Ұлы Отан соғысына қатысушы, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі-
нің депутаты Ахмет Тұмарбекұлы Тұмарбековтің туғанына 100 жыл 
(1923–2002) https://www.zakon.kz

15 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Владимир Николае-
вич Барановтың туғанына 75 жыл (1948) https://socrealizm.com.ua

15 –  актер, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі, Ұлы Отан соғысына қатысушы 
Қалкен Шәкенұлы Әділшиновтың туғанына 110 жыл (1913–1980) 
http://esim.pavlodarlibrary.kz

17 –  ғалым–философ, философия ғылымдарының докторы, профессор, 
әлеуметтану ғылымдары академиясының академигі, ғылым мен тех-
ника жөніндегі Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұрат Сәбитұлы 
Сәбитовтың туғанына 85 жыл (1938) http://www.rusnauka.com

19 –  ардагер журналист, экономика ғылымының кандидаты, профес-
сор, Павлодар облысының мәдениет басқармасының басшысы (1989 
–1992), «Сарыарқа самалы» облыстық газетінің бас редакторы (1998 
–2011), Қазақстанның еңбек мәдениет қайраткері, Қазақстанның құр-
метті журналисі, Павлодар облысы, Ақтоғай ауданының Құрметті аза-
маты Мұхит Мүрсәліұлы Омаровтың туғанына 75 жыл (1948) http://
esim.pavlodarlibrary.kz https://tou.edu.kz

20 –  Павлодар Мемлекеттік Банк агенттігі (қазіргі «Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі» ММ Павлодар облыстық филиалы) ашылға-
нына 100 жыл (1923) https://ru.wikipedia.org https://adilet.zan.kz 

22 –  Павлодар ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының 
(қазіргі «Павлодар ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы» 
ЖШС) құрылғанына 30 жыл (1993) http://nasec.kz

25 –  саясаттанушы ғалым, саясаттану ғылымдарының докторы, ҚР еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері, Әлеуметтік ғылымдар академиясының 
академигі Ғабит Нәжмиденұлы Иреновтің туғанына 80 жыл (1938 
–2013) https://tou.edu.kz

28 –  ақын, демократ, педагог, публицист және қоғам қайраткері Сұлтан-
махмұт Торайғыровтың туғанына 130 жыл (1893–1920) http://map.
pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org

29 –  ақын, Қазақстанның халық жазушысы, ҚазКСР еңбек сіңірген мә-
дениет қызметкері, ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Ұлы Отан соғысының ардагері Павлодар облысының Құрметті аза-
маты Мұзафар Әлімбаевтың туғанына 100 жыл (1923) http://map.
pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org
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ҚАРАША

5 –  Павлодар қаласында М.Катаев атындағы оқушылар сарайының 
ашылғанына 45 жыл (1978) http://www.dshk.kz

7 –  журналист, жазушы, аудармашы Қазақстан Жазушылар одағының мү-
шесі Мейрам Асылғазының туғанына 75 жыл (1948–1999) http://
map.pavlodarlibrary.kz

10 –  жазушы, ақын–жыршы, журналист, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Нұтфолла Шәкеновтің туғанына 95 жыл (1928–1983) http://
map.pavlodarlibrary.kz 

12 –  педагог, профессор, алғашқы павлодарлық «Объединение» газетінің 
редакторы Павел Захарович Ермаковтың туғанына 135 жыл (1888– 
1919) http://merzim.pavlodarlibrary.kz 

12 –  Теміржолшылар мәдениет үйінің (қазіргі И. Байзақов атындағы 
облыстық филармония) ашылғанына 60 жыл (1963) http://qrgid.info

13 –  суретші, монументалист, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі 
Иван Ильич Курбатовтың туғанына 85 жыл (1938–1996) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

15 –  суретші–график, педагог, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері Виктор Федорович Поликарповтың 
туғанына 85 жыл (1938) http://esim.pavlodarlibrary.kz

17 –  қаржыгер, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Шора Қамзиннің 
туғанына 95 жыл (1928–1996) https://pavlodartv.kz http://www.prom.
pavlodar.gov.kz

20 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Любовь Вла-
димировна Хорошкованың туғанына 75 жыл (1948) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

22 – құрылысшы, Социалистік Еңбек Ері, Қаз КСР –нің еңбек сіңірген 
құрылысшысы Герман Федорович Есиннің туғанына 95 жыл (1928 
–1992) https://ru.wikipedia.org

28 –  ғалым–дәрігер, ревматолог, медицина ғылымдарының докторы, 
ҚазКСР Жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері Бакеш Шә-
кімқызы Шәкімованің туғанына 95 жыл (1928) https://rsp.mediar – 
press.net http://www.medzdrav.kz

28 –  педагог, доцент, сазгер Назымбек Сәбитұлы Дүкенбаевтың туғаны-
на 75 жыл (1948) https://goo.edu.kz

ЖЕЛТОҚСАН

1 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Павел Гри-
горьевич Лысенконың туғанына 95 жыл (1928–2017) http://esim.
pavlodarlibrary.kz
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3 –  Кеңес Одағының батыры Михаил Максимович Катаевтың туғанына 
120 жыл (1903–1944) http://erlik.pavlodarlibrary.kz

3 –  «Павлодарский дом географии» қоғамдық бірлестігінің құрылғаны-
на 10 жыл (2013) http://www.pavgeo.kz 

6 –  Павлодар облысы суретшілерінің бірінші облыстық көрмесі ұйым-
дастырылғанына 75 жыл (1948)

12 –  өндіріс озаты, мемлекет қайраткері, КСРО Жоғарғы Кеңесінің бірінші 
әйел–депутаты Анна Абрамова Гейконың туғанына 105 жыл (1918 
–1984) https://ru.wikipedia.org 

13 –  Социалистік Еңбек Ері Данил Науомович Величконың туғанына 130 
жыл (1893–1967) https://warheroes.ru

15 –  ақын, драматург, аудармашы, әдеби сыншы, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, Қазақстанның Халық жазушысы, мемлекеттік сый-
лықтың иегері, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Қалижан Нұр-
ғожаұлы Бекхожиннің туғанына 110 жыл (1913–1990) http://map.
pavlodarlibrary.kz

16 –  Екібастұз қаласындағы «Атамұра» мәдениет орталығының (қазір-
гі «Атамұра» мәдениет орталығы» КМҚК) құрылғанына 30 жыл 
(1993) https://statsnet.co

17 –  ғалым–педагог, фольклорист, Баянауыл мен Ертіс өңірін зерттеуші 
Михаил Михайлович Сиязовтың туғанына 165 жыл (1858–1914) 
https://prozhito.org

17 –  Құрманғазы атындағы №1 балалар музыка мектебінің ашылғаны-
на 80 жыл (1943) https://goo.edu.kz

20 –  Ақмола – Павлодар темір жол магистралі ашылғанына 70 жыл 
(1953) https://sknews.kz https://www.railways.kz 

22 –  ғалым, геолог, Павлодар Ертіс өңірінің зерттеушісі Евграф Сте-
панович Федоровтың туғанына 170 жыл (1853–1919) https://
ru.wikipedia.org

24 –  Кеңес Одағының батыры Сергей Алексеевич Елистратовтың туға-
нына 100 жыл (1923–1947) http://erlik.pavlodarlibrary.kz

26 –  ғалым–заңгер, заң ғылымдарының докторы, Қаз КСР еңбек сіңірген 
заңгері Заиркан Омарович Ашитовтың туғанына 100 жыл (1923) 
https://askeri.sud.kz https://sud.gov.kz

27 –  актер, ҚазКСР халық әртісі Шахан Әлімханұлы Мусиннің туға-
нына 110 жыл (1913–1999) http://esim.pavlodarlibrary.kz https://
ru.wikipedia.org

28 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Василий Михай-
лович Мартынцевтың туғанына 95 жыл (1928–2001) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

29 –  ғалым, медицина ғылымдарының докторы Бүркіт Айдарханұлы Ай-
дархановтың туғанына 105 жыл (1918–1987) http://bibliotekar.kz
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29 –  журналист, жазушы, ағартушы, қоғам және мемлекет қайраткері Ша-
гит Гимадутдинович Ахмадиевтың туғанына 135 жыл (1888–1930) 
https://kitap.kz

30 –  актер, Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық 
драма театрының директоры, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері 
Мұхтар Хамитұлы Байжұмановтың туғанына 65 жыл (1958–2017) 
http://esim.pavlodarlibrary.kz

30 –  Павлодар электр энергиясын тарату компаниясы (қазіргі «Павло-
дар электржелістік компаниясы» АҚ) құрылғанына 20 жыл (2003) 
https://pavlodarenergo.kz

 Желтоқсан – Ақсу ГРЭС (1996 жылдан «Еуроазиялық энергетика-
лық корпорация» АҚ құрамына кіреді) іске қосылғанына 55 жыл 
(1968) https://www.erg.kz 

 Желтоқсан – Павлодарда асханалық құралдар жасайтын зауыттың 
ашылғанына 50 жыл (1973) https://podstakanoff.net

 Желтоқсан – Ақсу қ. ферроқорытпа зауытының шипажай–профилак-
торийінің ашылғанына 50 жыл (1973) http://wikimapia.org

АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Әйгілі жырау, Абылайханның ақылшысы Бұқар Жырау Қалқама-
нұлының туғанына 330 жыл (1693–1787) http://esim.pavlodarlibrary.kz 
https://ru.wikipedia.org

Ақын Жанақ Жанабайұлының (Жаңабатырұлы) туғанына 255 жыл 
(1768–1850) 

Суырыпсалма ақын Сақау Мәукеұлының туғанына 225 жыл (1798–
1875) http://esim.pavlodarlibrary.kz 

Орыс педагогы, шығыстанушы, түрколог Никлоай Федорович Косты-
лецкийдің туғанына 205 жыл (1818–1869) https://ru.wikipedia.org 

Мемлекет және қоғам қайраткері, этнограф, фольклоршы Мұса Шор-
мановтың туғанына 205 жыл (1818–1884) http://sandiksha.pavlodarlibrary.
kz https://ru.wikipedia.org

Суырыпсалма ақын Жапар Құттыбайұлының туғанына 195 жыл 
(1828–1907) http://esim.pavlodarlibrary.kz

Меценат, қайырымдылық жасаушы Әкімбек Әлдекбекұлының туға-
нына 190 жыл (1833–1886) http://pavlodarlibrary.kz

Діни ағартушы Ғабдылуахит Хазірет Тіленшіұлының туғанына 170 
жыл (1853–1926) https://nomad.su http://cbs.shcherbakty.kz

Ғалым–геолог, Майқайың кен орнын алғаш ашқан Александр Алек-
сандрович Краснопольскийдің туғанына 170 жыл (1853–1920)

Ойшыл, философ, этнограф, тарихшы, фольклорист Мәшһүр Жүсіп 
Көпеевтің туғанына 165 жыл (1858–1931)



23

Сазгер, әнші, суырыпсалма ақын Иманжүсіп Құтпанұлы туғанына 
160 жыл (1863–1931) http://esim.pavlodarlibrary.kz

Павлодар қаласы Семей облысы Павлодар уезінің орталығы болғаны-
на 155 жыл (1868) https://ru.wikipedia.org

Көрнекті әнші, ақын–сазгер, ҚазССР еңбек сіңірген өнер қайратке-
рі Естай Беркімбайұлының туғанына 155 жыл (1868–1946) http://esim.
pavlodarlibrary.kz

Азамат соғысына қатысушы, Павлодар революциялық қозғалысының 
жетекшісі Терентий Дмитриевич Дерибастың туғанына 150 жыл (1873–
1938) https://ru.wikipedia.org

Ағартушы, қоғам қайраткер Жармұхамбет Тіленшиннің туғанына 150 
жыл (1873–1933) http://qrgid.info

Халық қолөнерінің шебері Райман (Рымжан) Ақтайқызы Барлыбае-
ваның туғанына 145 жыл (1878–1969) http://esim.pavlodarlibrary.kz 

Социалистік Еңбек Ері Ефим Васильевич Дроздовтың туғанына 145 
жыл (1878–1954) https://ru.wikipedia.org

Емші, бақсы, балгер Қайса атаның туғанына 145 жыл (1878–1976) 
Педагог, тілтанушы, әдебиеттанушы Уәлихан Омаровтың туғанына 

135 жыл (1888–1955)
Педагог, халық ағарту ісін ұйымдастырушы Сәдуақас Сатыбалдиннің 

туғанына 135 жыл (1888–1935) https://adilet.zan.kz
Социалистік Еңбек Ері, жылқышы Қарабек Ермағамбетовтың туға-

нына 130 жыл (1893–1957) https://ru.wikipedia.org
Халық шебері, музыка аспаптарын жасаушы, Қаз КСР еңбек сіңірген 

өнер қайраткері, КСРО Суретшілер одағының мүшесі Қамар Қасымовтың 
туғанына 130 жыл (1893–1966) http://esim.pavlodarlibrary.kz

Актер, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Ақыш Тұрғанбекұлы Шаниннің 
туғанына 130 жыл (1893–1986)

Ғалым–дәрігер, профессор, ҚазКСР еңбек сіңірген дәрігері, ҚазКСР ең-
бек сіңірген ғылым қайраткері Хабиб Ақтайұлы Барлыбаевтың туғанына 
125 жыл (1898–1946) https://kaznmu.kz

Социалистік Еңбек Ері Қажен Жингилбаевтың туғанына 125 жыл 
(1898–1961) http://www.prom.pavlodar.gov.kz

Алғашқы орыс – қырғыз ауыл мектептері ашылғанына 120 жыл (1903)
Актер, әнші, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Мұқан Өмірәлиұлы Бекте-

новтің туғанына 110 жыл (1908–1950) http://esim.pavlodarlibrary.kz
Журналист, аудармашы, ақын, қоғам қайраткері, Қазақстан Журналис-

тер одағының мүшесі Ләзиза Мешітбайқызы Серғазинаның туғанына 
115 жыл (1908–1982) http://pavlodarlibrary.kz

Социалистік Еңбек Ері Григорий Игнатьевич Филевтың туғанына 
115жыл (1908–1971) https://warheroes.ru 

Социалистік Еңбек Ері Ефросинья Яковлевна Пожарскаяның туға-



24

нына 110 жыл (1913–2008) https://ru.wikipedia.org
КазКСР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, режиссер, актер, драма-

тург Хадыр Хамзаұлы Хамзиннің туғанына 110 жыл (1913–1975) http://
esim.pavlodarlibrary.kz

Павлодар қаласында «Қаздар қонысы» («Гусиний перелет») табиғи 
ескерткішінің ашылғанына 95 жыл (1928) http://map.pavlodarlibrary.kz

Павлодар облыстық туберкулезге қарсы диспансері (қазіргі «Пав-
лодар облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМҚК) ашылғаны-
на 90 жыл (1933) http://salauatty.pavlodarlibrary.kz/

Ғалым–математик, педагог, Павлодар қаласының Құрметті азаматы Бі-
ләл Есханұлы Шаймардановтың туғанына 90 жыл (1933–2020)

Павлодар облыстық сотының құрылғанына 85 жыл (1938) https://
pvl.sud.kz

Облыстық «Кеңес туы» газетінің атауы «Қызыл ту» (қазіргі «Са-
рыарқа самалы») болып өзгертілгеніне 85 жыл (1938) http://merzim.
pavlodarlibrary.kz 

Павлодар қаласында №9 жалпы орта білім беретін мектеп–гимна-
зиясы ашылғанына 80 жыл (1938) https://goo.edu.kz

Ертіс ауданы Панфилов ауылы құрылғанына 80 жыл (1943) https://
ru.wikipedia.org

Ғалым–химик, химия ғылымдарының докторы, профессор Рахметолла 
Шарапиденұлы Еркасовтың туғанына 75 жыл (1948) https://ru.wikipedia.org 

Екібастұздағы көмір разрездерінің құрылысы басталғанына 75 жыл 
(1948) https://ru.wikipedia.org

П.Васильев атындағы орталық қалалық кітапхананың ашылғаны-
на 75 жыл (1948) https://pavelvasilev.cbspvl.kz

«Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» ШЖҚ 
КМК ашылғанына 75 жыл (1948) https://oblmedical.kz http://salauatty.
pavlodarlibrary.kz/

«Павлодар облыстық онкологиялық диспансері» ШЖҚ КМК 
ашылғанына 75 жыл (1948) http://salauatty.pavlodarlibrary.kz/

Зоя Владимировна Кузнецованың «Павлодар облысы» кітабының 
жарыққа шыққанына 65 жыл (1958) http://tehno.pavlodarlibrary.kz

Павлодар қаласында силикат кірпіш жасау зауытының («Силикат 
Group PV» ЖШС) алғашқы өнімі шықанына 65 жыл (1958) http://silikat.kz

Павлодар қаласын жаппай газдандыру жұмысы басталғанына 60 
жыл (1963) 

Павлодар газобетон бұйымдары зауыты іске қосылғанына 60 жыл 
(1963) https://satu.kz

Павлодарда алғаш рет 9 қабатты үйлердің салына басталғанына 55 
жыл (1968) http://arhiv.pavlodar.gov.kz

«Угольный Экибастуз» атты басылымының жарық көргеніне шыққа-
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нына 50 жыл (1973) https://e –kitap.kz https://ru.wikipedia.org 
Павлодар облыстық ардагерлер үйінің құрылғанына 45 жыл (1978) 

https://www.zakon.kz
Павлодарда жаңа автовокзалдың (қазіргі «Павлодар сапаржайы» 

ЖШС) ашылғанына 40 жыл (1983) http://pavlodarvokzal.kz
«Әл–Әки» халық ансамблі құрылғанына 30 жыл (1993) https://www.

gov.kz
«Казэнергокабель» АҚ құрылғанына 30 жыл (1993) http://www.

kazkabel.kz
«Райса» сән театрының құрылғанына 30 жыл (1993) 
С.Торайғыров атындағы облыстық кітапханада «Айна» галерея-

сының ашылғанына 25 жыл (1998) http://pavlodarlibrary.kz
«Ай–су» концерн» ЖШС құрылғанына 25 жыл (1998) https://

kz.bizorg.su
«Павлодар политехникалық жоғары колледжі» ЖШС құрылғанына 

25 жыл (1998) https://politex.kz 
«Павлодар техника–экономикалық колледжі» ЖМ құрылғанына 25 

жыл (1998) https://goo.edu.kz
«Павлодар облысының Хосписі» ШЖҚ КМК ашылғанына 25 жыл 

(1998)
Павлодарда №1 аурухана жанындағы Павлодар облыстық перзент-

ханасы ашылғанына 25 жыл (1998) https://company.medelement.com
Академиктер мен ағартушылар бюст аллеясы (Ломов көшесі, 64 –

үй) ашылғанына 20 жыл (2003) https://cbspvl.kz

2023 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРІ МЕН МЕРЕЙЛІ ДАТАЛАР 

КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР

1 –  Кеңес Одағының батыры, генерал–майор Иван Васильевич Панфи-
ловтың туғанына 130 жыл (1893–1941)

1 –  ҚазКСР халық әртісі, актриса Бикен Римованың туғанына 100 жыл 
(1923–2000)

1 –  ғалым–физик, физика–математика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА 
академигі Владимир Николаевич Околовичтың (1933–2021) туға-
нына 90 жыл

1 –  ақын және жазушы Совет Әлімқұловтың туғанына 85 жыл (1938–
1992)

1 –  ақын–жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Ермек Өтеті-
леуовтың туғанына 85 жыл (1938 –2006)
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1 –  ғалым–әдебиеттанушы, қоғам қайраткері, мәдениеттанушы, Қазақс-
танның еңбек сіңірген қайраткері Мұрат Мұхтарұлы Әуезовтің туға-
нына 80 жыл (1943)

2 –  ғалым–селекционер, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы 
Аман Нұғманұлы Шотаевтың туғанына 80 жыл (1943) 

4 –  актриса, Қазақстанның халық әртісі Әсия Бозайқызы Абылаеваның 
туғанына 85 жыл (1938)

5 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, ҚазКСР еңбек сі-
ңірген өнер қайраткері, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Анатолий Ива-
нович Ненашевтың туғанына 120 жыл (1903–1967)

7 –  ғалым–металлург, техника ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚазКСР ҒА академигі Владимир Константинович Грузиновтың ту-
ғанына 120 жыл (1903–1971)

10 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Геннадий Владими-
рович Кругляковтың туғанына 85 жыл (1938–2008)

12 –  ақын, жазушы, драматург, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Конс-
тантин Иванович Деркаченконың туғанына 120 жыл (1903–1980)

13 –  «ҚР Мемлекеттік шекарасы туралы» ҚР Заңы қабылданғанға 30 
жыл (1993)

15 –  Атырау облысының құрылғанына 85 жыл (1938)
15 –  Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл (1938)
17 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Нұрхан Әбжаппарұ-

лы Жанаевтың туғанына 90 жыл (1933)
18 –  жазушы, ақын, журналист, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

Құсанбек Әміровтің туғанына 120 жыл (1903–1989) 
18 –  ғалым–металлург, техника ғылымдарының докторы, академик, ҚазКСР 

еңбек сіңірген ғылым қайраткері Иван Родионович Полывянный-
дың туғанына 100 жыл (1923–2004)

19 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Алексей Матвее-
вич Степановтың туғанына 100 жыл (1923–1989)

20 –  Ақтөбе ферроқорытпа зауытының іске қосылғанына 80 жыл (1943) 
21 –  жазушы, драматург, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Мұқая-

жұлдыз Сейдінұлы Баққожаның туғанына 75 жыл (1948)
 Қаңтар – Ы. Алтынсарин атындағы педагогика ғылымдары ҒЗИ 

құрылғанына 90 жыл (1933) 

АҚПАН

1 –  әнші, композитор, Қазақстанның халық әртісі Алтынбек Қоразбайұ-
лы Қоразбаевтың туғанына 75 жыл (1948)

2 –  «Қазақ» газетінің алғашқы басылымына 110 жыл (1913)
2 –  ғалым–хирург, медицина ғылымдарының докторы, Халық қаһарманы 
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Мұхтар Әлиұлы Әлиевтың туғанына 90 жыл (1933–2015)
2 –  жазушы, сыншы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-

кері Марал  Ысқақбайұлы Ысқақбайдың туғанына 85 жыл (1938) 
4 –  «Дружные ребята» газетінің алғашқы басылымына 90 жыл (1933)
6 –  балерина, педагог, профессор, Қазақстанның халық әртісі Сара Ыды-

рысқызы Көшербаеваның туғанына 90 жыл (1933–1999) 
8 –  ғалым, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Қа-

зақстан Ғылым Академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қызметкері Көпмағамбет Елемесовтің туғанына 85 жыл (1938)

9 –  ғалым–химик, химия ғылымдарының докторы, ҚазКСР ҒА академи-
гі, профессор Михаил Тихонович Козловскийдің туғанына 120 жыл 
(1903–1972) 

9 –  актер, Қазақстанның халық әртісі Ким Диннің туғанына 110 жыл 
(1913–1996) 

10 –  жазушы, сыншы, әдебиеттанушы, аудармашы, мәдениеттанушы, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Зейнолла Серікқалиұлы Серік-
қалиевтың туғанына 85 жыл (1938–2004) 

11 –  актер, режиссер, Қазақстанның халық әртісі Юрий Борисович Поме-
ранцевтің туғанына 100 жыл (1923–2022)

12 –  ғалым, геология–минерология ғылымдарының докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Халел Абдулхақұлы Беспаевтың 
туғанына 90 жыл (1933–2022)

12 –  жеңілатлетші, КСРО еңбек сіңірген спорт шебері Әмен Елемесұлы 
Тұяқовтың туғанына 85 жыл (1938) 

17 –  а ктер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Кәмәси Өмірзақовтың ту-
ғанына 110 жыл (1913–1965)

18 –  ғ алым–экономист, экономика ғылымдарының докторы, академик Кен-
жеғали Әбенұлы Сағадиевтің туғанына 85 жыл (1938)

24 –  күйші, домбырашы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шә-
міл Бигенғалиұлы Әбілтайдың туғанына 75 жыл (1948) 

28 –  актер, Қазақстанның халық әртісі Қарғамбай Рахымжанұлы Сатаев-
тың туғанына 85 жыл (1938–2013) 

 Ақпан – «Абай» журналының алғашқы рет жарыққа шыққанына 105 
жыл (1918)

 Ақпан – «Жұлдыз» журналының алғашқы рет жарыққа шыққанына 
95 жыл (1928)

НАУРЫЗ

1 –  ғалым–селекционер, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, 
ака демик, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Алексей Ге-
расимович Племянниковтың туғанына 100 жыл (1923–2003)
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2 –  актер, биші, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
өнер қайраткері Тохтахун Бақтыбаевтың туғанына 100 жыл (1923–1987) 

2 –  актер, профессор, Қазақстанның халық әртісі Райымбек Ноғайбайұ-
лы Сейітметовтің туғанына 85 жыл (1938–2007) 

3 –  актер, Қазақстанның халық әртісі Кененбай Молданұлы Қожабеков-
тің (1928–1988) туғанына 95 жыл

5 –  ақын Жарылқасын Аманұлының туғанына 85 жыл (1938)
7 –  ақын Жарасхан Әбдірашевтың туғанына 75 жыл (1948–2001) 
8 –  журналист, Қазақстан әйелдері қозғалысының көрнекті қайраткері 

Сара Есованың туғанына 120 жыл (1903–1984)
8 –  ғалым, филология ғылымдарының докторы Әсет Болғанбаевтың ту-

ғанына 105 жыл (1928–1999)
8 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Людмила Гавриловна 

Дружининаның туғанына 105 жыл (1918–1996)
10 –  кинорежиссер, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер қайраткері Сұлтан –Ах-

мет Ходжиковтың туғанына 100 жыл (1923–1988)
13 –  композитор, қоғам қайраткер, КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сый-

лығының лауреаты Мұқан Төлебаевтың туғанына 110 жыл (1913–1960)
13 –  ғалым–филолог, филология ғылымдарының докторы профессор, ҚР 

Жоғары мектеп ғылым академиясының академигі, Қазақстан Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі, ҚР Жаратылыстану ғылымда-
ры академиясының академигі Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаевтың 
туғанына 85 жыл (1938–1999)

14 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Нұрсұлтан Әлімқұ-
ловтың туғанына 95 жыл (1928–1982)

15 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Құланбай Көпішевтің 
туғанына 110 жыл (1913–2002)

15 –  әнші, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 
профессор Рахима Төлегенқызы Жұбатырованың туғанына 80 жыл 
(1943)

15 –  скрипкашы, педагог, профессор, ҚазКСР халық әртісі, Қазақстанның 
еңбек Ері, Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі, Халықаралық шығар-
машылық Академиясының академигі Айман Қожабекқызы Мұса-
ходжаеваның туғанына 65 жыл (1958)

16 –  ғалым–физик, физика–математика ғылымдарының докторы, академик 
Мейірхан Мүбаракұлы Әбділдиннің (1938–2012) туғанына 85 жыл

22 –  балалар жазушысы, публисцист, Қазақстан Жазушылар одағының мү-
шесі Марат Қабанбайдың (1948–2000) туғанына 75 жыл

23 –  саяси қуғын–сүргін құрбаны, қоғам қайраткері Сәдуақас Баймаха-
новтың туғанына 120 жыл (1903–1938)

24 –  ақын Рафаэль Ниязбековтің туғанына 80 жыл (1943–2021)
25 –  ғалым–химик, химия ғылымдарының докторы профессор, Қазақстан-
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ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Қыдырма Хамитұлы Токмур-
зинның туғанына 85 жыл (1938–2018)

26 – ғалым–селекционер, биология ғылымдарының докторы, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Надежда Львовна Удольская-
ның туғанына 120 жыл (1903–1986) 

31 –  пианист, композитор, ҚР еңбек сіңірген өнер қайраткері Алмас Ерме-
кұлы Серкебаевтың туғанына 75 жыл (1948)

СӘУІР

3 –  қазақ халқының батыры, Қазақ халқының ұлт–азаттық қозғалысының 
батыры Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл (1873–1919)

4 –  музыкатанушы, Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі Тілеутай 
Балағазұлы Ыбыраевтың туғанына 80 жыл (1943)

5 –  ғалым, филолог Александр Лазаревич Жовтистің туғанына 100 жыл 
(1923–1999)

5 –  «Казпочта» АҚ құрылғанына 30 жыл (1993) 
8 –  ғалым, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, ака-

демик Мәкен Молдабайұлы Тойшыбековтің туғанына 85 жыл (1938)
9 –  ғалым–металлург, техника ғылымдарының докторы Леонид Павло-

вич Нидің туғанына 100 жыл (1923–2005)
10 –  ақын, заңгер, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Аманжол На-

либаевтың туғанына 95 жыл (1928)
13 –  ақын Валерий Александрович Антоновтың туғанына 100 жыл 

(1923–1984)
15 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Қалқаман Әбдіқа-

дыровтың дүниеге келгеніне 120 жыл (1903–1964) 
15 –  Қазақстанның халық әртісі Роза Әшірбекованың туғанына 85 жыл (1938)
15 –  Техника ғылымдарының докторы Тимур Тыныбекұлы Махмутов-

тың туғанына 85 жыл (1938)
16 –  әнші Роза Үмбетқызы Жаманованың туғанына 95 жыл (1928)
16 –  физика–математика ғылымдарының докторы Әбіл Қуанғалиұлы  

Жетбаевтың туғанына 85 жыл (1938–1999) 
17 –  тілтанушы, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ақал Кал-

лыбаева–Хасенованың (1923) туғанына 100 жыл
17 –  сыншы, аудармашы Жұмағали Ысмағұловтың (Жомарт Бораншы) 

туғанына 95 жыл (1928–2001)
19 –  ғалым–физик, ҚазКСР ҒА академигі Мойсей Израилевич Корсунс-

кийдің туғанына 120 жыл (1903–1976)
22 –  ҚазКСР халық әртісі, актер Нұрмұхан Сейітахметұлы Жантөриннің 

туғанына 95 жыл (1928–1990)
23 –  жазушы Қасым Қайсеновтің туғанына 105 жыл (1918–2007)
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23 –  жазушы Федор Чирваның туғанына 105 жыл (1918–1985)
24 –  ғалым–фольклорист, журналист, педагог және қоғам қайраткері Халел 

Досмұқаметовтің туғанына 140 жыл (1883–1939)
25 –  КСРО халық әртісі Қалибек Қуанышпаевтың туғанына 130 жыл 

(1893–1968)
30 –  Қазақстанның халық суретшісі Әубәкір Ысмайыловтың дүниеге кел-

геніне 110 жыл (1913–1999) 
 Сәуір – «Кооператор Казахстана» басылымының алғаш рет жарыққа 

шыққанына 65 жыл (1958)

МАМЫР

1 –  Ақмола облыстық тарихи–өлкетану музейінің ашылғанына 100 
жыл (1923)

1 –  суретші, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер қайраткері Сабур Абдурасуло-
вич Мамбеевтің туғанына 95 жыл (1928) 

1 –  ақын Халил Хамраевтың туғанына 95 жыл (1923–1993)
1 –  ақын Әбдірахман Асылбековтің туғанына 85 жыл (1938)
1 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Сұлтанбай Қалиевтің 

(1943) туғанына 80 жыл
2 –  ғалым, филология ғылымдарының докторы Кәкен Аханұлы Аханов-

тың туғанына 95 жыл (1928–1978)
2 –  жазушы және драматург Есенжол Домбаевтың туғанына 85 жыл (1938) 
2 –  ақын Сәкен Иманасовтың туғанына 85 жыл (1938)
4 –  әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген ғылым қайраткері Заки Ахметовтің дүниеге келгеніне 
95 жыл (1928–2002) 

5 –  жазушы, драматург Валерий Михайлович Буренковтың туғанына 85 
жыл (1938–2004)

5 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Сейтқазы Досы-
мовтың туғанына 85 жыл (1943)

5 –  журналист, жазушы, аудармашы Серік Әбдірайымұлының туғанына 
80 жыл (1943–2010) 

9 –  әнші, Қазақстанның халық әртісі Бекен Бекенұлы Жылысбаевтың 
туғанына 100 жыл (1923–2015) 

9 –  жазушы Сейідахмет Бердіқұловтың туғанына 90 жыл (1933–1994)
9 –  геология–минерология ғылымдарының докторы Евгений Иванович 

Паталаханың туғанына 90 жыл (1933 2006)
10 –  биология ғылымдарының докторы Төлеутай Несіпбаевтың туғанына 

85 жыл (1938)
11 –  жазушы, драматург Рахматолла Райымқұловтың туғанына 110 жыл 

(1913–1978)
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15 –  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ашылуына 95 жыл (1928)

15 –  ақын Жинибек Сақпантаевич Карбозиннің туғанына 90 жыл (1933)
17 –  дипломат, Қазақстанның мемлекет қайраткері, ҚР Президенті Қасым 

–Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың туғанына 70 жыл (1953) 
18 –  прозашы, публицист Нәбиден Әбуталиевтің туғанына 95 жыл (1928)
20 –  ҚазКСР халық әртісі, актер Ануарбек Әбіханұлы Молдабековтің ту-

ғанына 85 жыл (1938–1985)
21 –  композитор, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер қайраткері Куддус Ходжамь-

ярович Кужамьяровтың туғанына 105 жыл (1918 –1994)
23 –  ғалым–ботаник Николай Васильевич Павловтың туғанына 130 жыл 

(1893–1971)
25 –  Алғашқы кәсіби жоғары білімді қазақ әйел дәрігері Аққағаз Досжано-

ваның туғанына 130 жыл (1893–1932) 
26 –  журналист, жазушы Мамадияр Жақыптың туғанына 85 жыл (1938)
30 –  Қазақ музыкасын зерттеуші, композитор Борис Гиршевич Ерзако-

вичтың туғанына 115 жыл (1908–1997)

МАУСЫМ

1 –  актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Зағи Құрманбаеваның 
дүниеге келгеніне 120 жыл (1903–1975) 

3 –  кинорежиссер Әмен Әбжанұлы Хайдаровтың туғанына 100 жыл (1923)
3 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Орынкүл Тәжие-

ваның туғанына 80 жыл (1943) 
3 –  экономика ғылымдарының докторы Көпжасар Нәрібайұлы Нәрі-

баевтың туғанына 85 жыл (1938)
11 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Эдуард Джилки-

баевтың туғанына 85 жыл (1938) 
13 –  ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Рахымжан Елешұлы 

Елешевтің туғанына 85 жыл (1938)
13 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Ерлан Сатыбал-

диевтің (1953) туғанына 70 жыл
15 –  жазушы, ақын, драматург Жұмабек Еділбаевтың туғанына 100 жыл 

(1923–1983)
15 –  актер, Қазақстанның халық әртісі Мұхтар Бақтыгереевтің туғанына 

90 жыл (1933–1999)
17 –  суретші–график, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қа-

зақстан Суретшілер одағының мүшесі Әбд–Рашид Юлдашевтің 
(1933) туғанына 90 жыл

19 –  ұшқыш–косманавт Виктор Иванович Пацаевтың туғанына 90 жыл 
(1933–1971)
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23 –  қазақ музыкасын зерттеуші, музыкавед Петр Васильевич Аравиннің 
туғанына 115 жыл (1908–1979)

23 –  кинорежиссер Асылбек Ғазизұлы Нығмановтың туғанына 90 жыл (1933)
24 –  заң ғылымдарының докторы Қалимолла Халықұлы Халиковтың 

туғанына 85 жыл (1938)
25 –  ақын Мағжан Бекенұлы Жұмабаевтың туғанына 130 жыл (1893–

1938)
25 –  техника ғылымдарының докторы Жамал Мұсағалиқызы Қаңлыбае-

ваның туғанына 100 жыл (1923–1974)
29 –  ғалым, әдебиеттанушы Нина Сергеевна Смирнованың туғанына 115 

жыл (1908–1978)
 

ШІЛДЕ

1 –  Қазақстанның халық әртісі Жамал Бектасованың туғанына 100 жыл 
(1923–2003) 

10 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Виктор Григорье-
вич Фетьконың туғанына 80 жыл (1943–2005)

20 –  биология ғылымдарының докторы Владимир Николаевич Шнитни-
ковтың туғанына 150 жыл (1873–1957)

23 –  ақын–ағартушы Шәкәрім Құдайбердиевтың туғанына 165 жыл 
(1858–1931)

27 –   композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Төлеген Мұха-
меджановтың туғанына 75 жыл (1948)

29 –  жазушы Василий Васильевич Антоновтың туғанына 100 жыл (1923 
–1984) 

29 –  сәулетші, Қазақстанның еңбек сіңірген сәулетшісі Лев Леонидович 
Ухоботовтың дүниеге келгеніне 90 жыл (1933) 

 Шілде – «Советский Казахстан» (1926 ж. «Народное хозяйство Казахс-
тана») басылымының алғаш рет жарыққа шыққанына 100 жыл (1923)

 Шілде – «Балдырған» балалар басылымының алғаш рет жарыққа 
шыққанына 65 жыл (1958) 

 Шілде – әнші, актер, музыкант Әміре Қашаубаевтың туғанына 135 
жыл (1888–1934)

ТАМЫЗ

1 –  ғалым–физиолог, биология ғылымдарының докторы, академик Қазис 
Тәшеновтің туғанына 95 жыл (1928–2015) 

3 –  ғалым–химик химия ғылымдарының докторы Зейнолла Молдахметұ-
лы Молдахметовтің туғанына 90 жыл (1933) 

4 –  жазушы, журналист, аудармашы Ислам Жарылғаповтың туғанына 
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105 жыл (1918–1993)
9 –  геология–минерология ғылымдарының докторы Мұфтах Диарұлы 

Диаровтың туғанына 90 жыл (1933)
12 –  «Парасат» журналының алғашқы саны жарық көргеніне 65 жыл 

(1958)
13 –  ғалым, медицина ғылымдарының докторы Төлеген Алтайұлы Жұма-

бековтің туғанына 85 жыл (1938)
15 –  ғалым–геолог, академик Жарқын Айталиұлы Айталиевтың туғаны-

на 120 жыл (1903–1970)
15 –  ғалым, биология ғылымдарының докторы Аймақ Жаңғалиұлы Жан-

ғалиевтың туғанына 110 жыл (1913–2009)
15 –  жазушы, ақын Ғафу Қайырбековтің туғанына 95 жыл (1928–1994)
15 –  ақын Өтежан Нұрғалиевтың туғанына 85 жыл (1938–2011)
15 –  Қазақстанның халық әртісі Торғын Жылқышықызы Тасыбекова-

ның туғанына 85 жыл (1938)
16 –  КСРО еңбек сіңірген спорт шебері Александр Алексеевич Асанов-

тың туғанына 70 жыл (1953)
20 –  философ–ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, 

академик Нұрымбек Жанділдиннің туғанына 105 жыл (1918–1990)
20 –  жазушы Ахметжан Ақсупиұлы Ашировтың туғанына 85 жыл (1938)
20 –  жазушы Оразбек Сәрсенбаевтың туғанына 85 жыл (1938)
21 –  Орал қаласының құрылғанына 410 жыл (1613)
24 –  с уретші Леонид Павлович Леонтьевтің туғанына 110 жыл (1913–

1983)
25 –  ғалым, физика–математика ғылымдарының докторы Төлеубай Ыды-

рысұлы Амановтың туғанына 100 жыл (1923–1978)
28 –  жазушы Залман Михайлович Танхимовичтың туғанына 115 жыл 

(1908–1976)
29 –  жазушы Нұрахмет Төлеуповтың туғанына 85 жыл (1938–1999)

ҚЫРКҮЙЕК

1 –  ақын Хасенхан Талғаровтың туғанына 95 жыл (1928–1994)
3 –  ағартушы Әуезхан Қанафиннің туғанына 95 жыл (1928–2013) 
3 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Жадыра Дәрібаева-

ның (1948) туғанына 75 жыл
4 –  Қарағанды политехникалық институттың ашылғанына 70 жыл 

(1953)
7 –  хоккейші, допты хоккейден спорт шебері Қазбек Даулетбекұлы Бай-

боловтың туғанына 90 жыл (1933–1994) 
9 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның ең-

бек сіңірген қайраткері Әкім Таразидің (1933) туғанына 90 жыл
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11 –  Семей облыстық тарихи–өлкетану мұражайының ашылғанына 140 
жыл (1883)

13 –  балерина, ҚазКСР халық әртісі Нұрсұлу Елубайқызы Тапалованың 
туғанына 100 жыл (1923–1998)

13 –  педагог, балетмейстер, ҚазКСР халық әртісі, балетмейстер Болат Ға-
зизұлы Аюхановтың туғанына 85 жыл (1938)

15 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Қайнекей Жарма-
ғамбетовтің туғанына 105 жыл (1918–1974)

15 –  композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Бәкір Бая-
хуновтың (1933) туғанына 90 жыл

17 –  ғалым–дәрігер, онколог, медицина ғылымдарының докторы Сәкен 
Нұғмановтың туғанына 110 жыл (1918–1980)

20 –  ғалым–дәрігер, радиолог, медицина ғылымдарының докторы, профес-
сор, академик Сайым Балуанұлы Балмұқановтың туғанына 100 
жыл (1923–2014)

21 –  кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Вера Ст-
роеваның туғанына 120 жыл (1903–1991) 

21 –  Семей мемлекеттік медициналық университетінің ашылғанына 70 
жыл (1953)

25 –  ғалым–химик, химия ғылымдарының докторы, профессор, академик 
Немеребай Нұрахметовтің туғанына 85 жыл (1938)

26 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Таир Жароковтың ту-
ғанына 115 жыл (1908–1965)

26 –  ғалым–тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, профессор, акаде-
мик, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Тоқмұхамед 
Сәлменұлы Садықовтың туғанына 85 жыл (1938–2009)

28 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Оралхан Бөкейдің 
туғанына 80 жыл (1943)

30 –  опера әншісі, Қазақстанның халық әртісі Надежда Николаевна Са-
мышинаның туғанына 120 жыл (1903–1994)

 Қыркүйек – Ақтөбе облыстық мемлекеттік архивінің ашылғанына 
100 жыл (1923)

ҚАЗАН

1 –  жазушы, педагог, ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі Спандияр Көбеев-
тің туғанына 145 жыл (1878 –1956)

1 –  Кеңес одағының екі мәрте батыры, ұшқыш Сергей Данилович Лу-
ганскийдің туғанына 105 жыл (1918–1977)

1 –  ғалым–металлург, техника ғылымдарының докторы, профессор, ака-
демик Болат Балтақайұлы Бейсембаевтың туғанына 85 жыл (1938–
1999)
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2 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Кемел Тоқайұлы 
Тоқаевтың туғанына 100 жыл (1923–1986)

2 –  ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі, актер Тұңғышбай Қадырұлы Жаман-
құловтың туғанына 75 жыл (1948)

3 –  Абай атындағы облыстық Семей кітапханасының ашылғанына 
140 жыл (1883)

3 –  ғалым–химик, химия ғылымдарының докторы, профессор, академик 
Дәурен Хамитұлы Сембаевтың туғанына 90 жыл (1933–2015)

4 –  композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тимур Кә-
рімұлы Мыңбаевтың туғанына 80 жыл (1943–2011)

5 –  ғалым–физик, физика–математика ғылымдарының докторы, про-
фессор, академик Иван Яковлевич Часниковтың туғанына 90 жыл 
(1933–1999)

5 –  М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің ашылуына 80 жыл (1943)

6 –  ақын Ықылас Дүкеновтің туғанына 180 жыл (1843–1916)
7 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Сергей Мартья-

нов тың (1918–1967) туғанына 105 жыл
10 –  ғалым–геолог, географ, саяхатшы, академик, Социалистік Еңбек Ері 

Владимир Афанасьевич Обручевтің туғанына 160 жыл (1863–1956)
10 – режиссер, педагог, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сі-

ңірген өнер қайраткері Ерғали Сиябекұлы Оразымбетовтің туғаны-
на 80 жыл (1943–2016)

12 –  Сүңгуір қайықтың қазақтан шыққан тұңғыш капитаны Қуанғали Жұ-
малиұлы Ихаровтың туғанына 100 жыл (1923–2022)

12 –  суретші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, Қазақстанның 
Мемлекеттік туының авторы Шәкен Оңласынұлы Ниязбековтың 
туғанына 85 жыл (1938–2014) 

12 –  әнші, ҚР еңбек сіңірген әртісі Жұлдыз Әбілқайырқызы Баймолди-
наның туғанына 80 жыл (1943)

13 –  композитор, Қазақстанның халық артисі Әсет Көпбайұлы Бейсеуов-
тың туғанына 85 жыл (1938–1996)

13 –  мемлекет қайраткері Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың туғанына 
60 жыл (1963)

5 –  суретші, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер қайраткері Камиль Шаяхметов-
тің туғанына 95 жыл (1928–1995)

19 –  медицина ғылымдарының докторы, академик, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қызметкері Әукен Қиясұлы Машкеевтің туғанына 90 жыл 
(1933)

20 –  ғалым–математик, физика–математика ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚазКСР ҒА академигі, ҚазКСР еңбек сіңірген ғылым қайрат-
кері Константин Петрович Персидскийдің туғанына 120 жыл (1903–
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1970)
20 –  ауыр атлетика шебері, олимпиада чемпионы, КСРО еңбек сіңірген 

спорт шебері Анатолий Михайлович Храпатыйдың туғанына 60 
жыл (1963–2008)

22 –  ғалым–физик, техника ғылымдарының докторы, профессор, академик, 
ҚазКСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері Шавкат Шигабутдинович 
Ибрагимовтың туғанына 100 жыл (1923–1989)

25 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның Ха-
лық жазушысы Тахауи Ахтановтың туғанына 100 жыл (1923–1994)

25 –  жазушы, драматург, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Аман-
тай Сатаевтың туғанына 90 жыл (1933–2003)

28 –  Қарсақпай мыс балқыту комбинатының іске қосылғанына 95 жыл 
(1928)

31 –  М.Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма 
театрының ашылғанына 90 жыл (1933)

31 –  режиссер, Қазақстанның халық әртісі Рубен Суренович Андриасян-
ның туғанына 85 жыл (1938)

ҚАРАША

1 –  ғалым–географ, академик Андрей Александрович Григорьевтің ту-
ғанына 140 жыл (1883–1968) 

4 –  ғалым–геолог Танслу Гималовна Каймирасованың туғанына 100 
жыл (1923–2016) 

4 –  Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық 
стипендиясының құрылғанына 30 жыл (1993) 

6 –  биші, балетмейстер, Қазақстанның халық әртісі Дәурен Тастанбекұ-
лы (Тастанбайұлы) Әбіровтің туғанына 100 жыл (1923–2001) 

11 –  актер, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Виктор Ивано-
вич Дьяковтың туғанына 120 жыл (1903–1987) 

12 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Эрнест Төреханов-
тың туғанына 80 жыл (1943)

14 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Герберт Генке туғаны-
на 120 жыл (1913–1999) 

15 –  Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің жасалғанына 30 жыл 
(1993) 

20 –  ақын, тілтанушы, филология ғылымдарының докторы Тұрап Айда-
ровтың туғанына 90 жыл (1933–1994) 

21 –  ғалым–селекционер, ВАСХНИЛ академигі, Социалистік Еңбек Ері Ва-
лентин Петрович Кузьминнің туғанына 130 жыл (1893–1973)

22 –  ақын, жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Тәкен Әлім-
құловтың туғанына 105 жыл (1918–1987)
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24 –  Балқаш мыс балқыту комбинатының бірінші кезегінің іске қосыл-
ғанына 85 жыл (1938) 

27 –  хоккейші, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Саян Са-
фуанұлы Шаймерденовтің туғанына 70 жыл (1953–2002)

 Қараша – публицист, мемлекет, қоғам және мәдениет қайраткері Те-
мірбек Қараұлы Жүргеновтің туғанына 125 жыл (1898–1938) 

 Қараша – М.О. Әуезов атындағы жазушының әдеби–мемориал-
дық музейінің ашылғанына 60 жыл (1963) 

ЖЕЛТОҚСАН

1 –  сәулетші Андрей Зенковтың туғанына 160 жыл (1863–1936) 
4 –  физика–математика ғылымдарының докторы Станислав Николаевич 

Хариннің туғанына 85 жыл (1938)
5 –  жазушы Жәкен Жұмахановтың туғанына 110 жыл (1913–1978)
5 –  абайтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Ханға-

ли  Жұмашұлы Сүйіншәлиевтің туғанына 105 жыл (1918–2006)
5 –  ақын, аудармашы, әдебиет сыншысы, Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі Әбіраш  Жәмішевтің туғанына 95 жыл (1928–1995) 
12 –  ғалым–биолог, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, акаде-

мик, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Араб Махич Габ-
басовтың туғанына 120 жыл (1903–2002) 

12 –  Батыс Қазақстан облыстық мұрағатының ұйымдастырылғанына 
100 жыл (1923)

13 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Әскен Нәбиевтің 
туғанына 100 жыл (1923–2012)

15 –  ақын, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Жазушылар ода-
ғының мүшесі Әбулахап Райымбековтің туғанына 100 жыл (1923–2012)

15 –  ақын, әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі Файзолла Мұртазаұлы Оразаевтың 
туғанына 85 жыл (1938)

17 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Өтебай Канахин-
нің туғанына 100 жыл (1923–1990)

20 –  актер, Қазақстаннның халық әртісі Шәріпбай Қашқынбайұлы Сә-
киевтің туғанына 110 жыл (1913–1989)

20 –  жазушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі Мырзабек Төлегенұлы Дүйсеновтің туғанына 95 
жыл (1928–1988)

20 –  «Латын әліпбиіне көшу туралы» ҚазОСК қаулысын қабылдағанына 
95 жыл (1928) 

21 –  актриса, Қазақстанның халық әртісі Любовь Майзельдің туғанына 
115 жыл (1908–1978)
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23 –  жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері Алтыншаш Қайыржанқызы Жағанованың дүниеге 
келгеніне 80 жыл (1943) 

24 –  жазушы, театр сыншысы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалтай Мұхамеджанов-
тың туғанына 95 жыл (1928–2001)

25 –  жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Хамза Ихсанұлы 
Есенжановтың туғанына 115 жыл (1908–1974)

27 –  ғалым–филолог, түркітанушы, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Сәрсен Аманжолұлы Аманжоловтың туғанына 120 жыл 
(1903–1958)

28 –  мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстандағы әйелдер қозғалысы-
ның қайраткері Алма Дінмұхамедқызы Оразбаеваның туғанына 125 
жыл (1898–1948)

29 –  актер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Петр Алексеевич Дубов-
цевтің туғанына 110 жыл (1913–1988)

29 –  жазушы, сыншы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Асқар Сү-
лейменовтің туғанына 85 жыл (1938–1992)

30 –  ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Нұркенже Базарбайұ-
лы Хасеновтің туғанына 80 жыл (1943–2008)

31 –  ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР еңбек сі-
ңірген мұғалімі, мемлекет қайраткері Әмір  Қанапияұлы Қанапин-
ның туғанына 110 жыл (1913–1988) 

 Желтоқсан – алғашқы қазақ дәрігері Мұхамеджан Қарабаевтың ту-
ғанына 165 жыл (1858–1928)

АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ КҮНДЕР ТІЗІМІ

Ақын, ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің туғанына 920 жыл (1103–1166)
Сұлтан Бейбарыстың туғанына 800 жыл (1223–1277) 
Хак–Назар ханның туғанына 485 жыл (1538–1580) 
Тарихшы Әбілғазы Баһадүр ханның туғанына 420 жыл (1603–1664) 
Төле би Әлібекұлының туғанына 400 жыл (1663–1756) 
Орбұлақ шайқасына 380 жыл (1643) 
Әбілқайыр ханның туғанына 330 жыл (1693 1748) 
Арыстанбай Айбасұлының туғанына 330 жыл (1693–1748) 
Бақай батырдың туғанына 320 жыл (1703–1802) 
Семей қаласының құрылғанына 305 жыл (1718) 
Батыр, би, шешен Сырым Датұлының туғанына 300 жыл (1723–1802) 
Қабан жырау Асанұлының туғанына 290 жыл (1733–1824) 
Жарылғап батырдың туғанына 290 жыл (1733–д. с. белгісіз) 
Жауғаш Қырбасұлы батырдың туғанына 290 жыл (1733–1782) 
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Барақ Сатыбалдыұлы батырдың туғанына 280 жыл (1743–1840) 
Шал ақынның туғанына 275 жыл (1748–1819) 
Сырым Датұлы бастаған ұлт–азаттық күрестің басталғанына 240 жыл 

(1783–1797) 
Ақын Сабырбай Айталақұлының туғанына 230 жыл (1793–1880) 
Ақын, батыр Махамбет Өтемісовтің туғанына 220 жыл (1803–1846) 
Би, күйші Бейсенби Дөненбайұлының туғанына 220 жыл (1803–1872) 
Ақын Шөже Қаржаубайұлының туғанына 215 жыл (1808–1895) 
Ақын Байқөкше Балғынбайұлының туғанына 210 жыл (1813–1892) 
Ақын Шортанбай Қанайұлының туғанына 205 жыл (1818–1881) 
Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл (1823–1889) 
Қарағанды көмір бассейнінің ашылуына 190 жыл (1833) 
Ақын, әнші, композитор Ақан сері Қорамсаұлының туғанына 180 

жыл (1843–1913) 
Халық композиторы, қобызшы Ықылас Дүкенұлының туғанына 180 

жыл (1843–1916) 
Ақын, жырау Мұрат Мөңкеұлының туғанына 180 жыл (1843–1906) 
Қазақ мәдениеті мен әдебиетін зерттеуші Құрбанғали Халидтің туға- 

нына 180 жыл (1843–1913) 
Қызылорда облысы Қазалы қаласының құрылғанына 170 жыл 

(1853) 
Композитор, әнші, ақын Сары Батақұлының (1863–1895) туғанына 

160 жыл 
Қоғам қайраткері Отыншы Әлжановтың туғанына 150 жыл (1873–1918) 
Алғашқы қазақ дәрігерлерінің бірі Нұрғали Ипмағамбетовтың туға- 

нына 140 жыл (1883–1922) 
Ақын, ағартушы Арғымбек Апашбайұлының туғанына 140 жыл (1883–

1946) 
Ақын, әнші, күйші Жалғасбай Аралбаевтың туғанына 130 жыл (1893–

1979) 
Ақын, жырау, композитор Таңжарық Жолдыұлының туғанына 120 

жыл (1903–1947) 
Қазақстан Суретшілер одағының құрылғанына 90 жыл (1933) 
Өскемен титан–магний комбинатының іске қосылғанына 80 жыл 

(1943) 
«Қазақстанның автомобиль көлігі» журналының бірінші нөмірінің 

шығуына 65 жыл (1958) 

 

 

ТМД ЖӘНЕ ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ 2023 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
ҒЫЛЫМ, ӨНЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ САЛАСЫНДАҒЫ 
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МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ДАТАЛАР МЕН ОҚИҒАЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШІ

ҚАҢТАР

1 –   венгер ақыны Шандор Петефидің туғанына 200 жыл (1823–1849)
1 –   француз қоғам қайраткері Пьер де Кубертеннің туғанына 160 жыл 

(1863–1937)
1 –   әскери басшы Иван Васильевич Панфиловтың туғанына 130 жыл 

(1893–1941)
3 –   жазушы Александр Альфредович Бектің туғанына 120 жыл (1903– 

1972)
4 –   ағылшын ғалымы Исаак Ньютонның туғанына 380 жыл (1643–1727)
6 –   орыс кинорежиссері Лариса Ефимовна Шепитьконың туғанына 85 

жыл (1938–1979)
6 –   италия актері және әншісі Аандриано Челентаноның туғанына 85 

жыл (1938) 
7 –   орыс ақыны, прозалық жазушы Вадим Леонидович Андреевтың ту-

ғанына 120 жыл (1903–1976)
8 –   суретші Павел Николаевич Филоновтың туғанына 140 жыл (1883–

1941)
8 –   орыс ақыны Ярослав Васильевич Смеляковтың туғанына 110 жыл 

(1913–1972) 
8 –   опера әншісі Евгений Евгеньевич Нестеренконың туғанына 85 жыл 

(1938)
9 –   орыс ақыны Борис Алексеевич Чичибабиннің туғанына 100 жыл 

(1923–1994) 
9 –   композитор Эдуард Савельевич Колмановскийдің туғанына 100 

жыл (1923–1994)
10 –  орыс жазушысы Алексей Николаевич Толстойдың туғанына 140 

жыл (1883–1945)
12 –  француз жазушысы Шарль Перроның туғанына 395 жыл (1628–1703)
12 – орыс физигі Игорь Васильевич Курчатовтың туғанына 120 жыл 

(1903–1960)
14 – хоккеист Валерий Борисович Харламовтың туғанына 80 жыл (1948–

1981) 
17 – орыс актері, режиссер Константин Сергеевич Станиславскийдің ту-

ғанына 160 жыл (1863–1938)
19 – орыс жазушысы Александр Серафимовичтің туғанына 160 жыл 

(1863–1949)
22 – ағылшын ақыны Джордж Байронның туғанына 235 жыл (1788–1824)
22 –  кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейннің туғанына 125 

жыл (1898–1948)
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22 –  орыс физигі Лев Давидович Ландаудың туғанына 115 жыл (1908–
1968)

22 –  орыс жазушысы Петр Лукич Проскуриннің туғанына 95 жыл (1928)
22 –  француз жазушысы Стендальдің туғанына 240 жыл (1783–1842)
23 –  француз актрисасы Жанна Мороның туғанына 95 жыл (1928)
24 –  орыс жазушысы Василий Иванович Суриковтың туғанына 175 жыл 

(1848–1916)
24 –  орыс жазушысы, әдебиеттанушы Виктор Борисович Шкловскийдің 

туғанына 130 жыл (1893–1984)
25 –  Грузия мемлекет қайраткері Эдуард Шеварднадзенің туғанына 95 

жыл (1928)
25 –  орыс ақыны, актер Владимир Семенович Высоцкийдің туғанына 85 

жыл (1938–1980) 
27 –  балет әртісі Михаил Николаевич Барышниковтың туғанына 75 

жыл (1948)
30 –  кинорежиссер Леонид Иович Гайдайдың туғанына 100 жыл (1923–1993)

АҚПАН

2 –   Сталинград шайқасының аяқталғанына 80 жыл (1943)
4 –   орыс жазушысы Михаил Михайлович Пришвиннің туғанына 150 

жыл (1873–1954)
4 –   орыс актері Игорь Владимирович Квашаның туғанына 90 жыл 

(1933–2012)
7 –   ағылшын мемлекет қайраткері Томас Мордың туғанына 545 жыл 

(1478–1535)
8 –   француз жазушысы Жюль Верннің туғанына 195 жыл (1828–1905) 
8 –   актер Вячеслав Васильевич Тихоновтың туғанына 95 жыл (1928–2009)
9 –   орыс ақыны, аудармашы Василий Андреевич Жуковскийдің туғаны-

на 240 жыл (1783–1852) 
9 –   орыс жазушысы Юрий Иософич Ковальдің туғанына 85 жыл (1938–

1995)
10 –  орыс композиторы Матвей Исаакович Блантердің туғанына 120 жыл 

(1903–1990) 
10 –  жазушы Георгий Александрович Вайнердің туғанына 85 жыл (1938–

2009)
13 –  орыс әншісі, актер Федор Иванович Шаляпиннің туғанына 150 жыл 

(1873–1938)
13 –  орыс театр режиссері Евгений Багратионович Вахтанговтың туға-

нына 140 жыл (1883–1922)
14 –  орыс композиторы Александр Сергеевич Даргомыжскийдің туғаны-

на 210 жыл (1813–1869) 
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16 –  әскери басшы Михаил Николаевич Тухачевскийдің туғанына 130 
жыл (1893–1937)

17 –  италия ақыны Джордано Бруноның туғанына 475 жыл (1548–1600)
19 –  поляк ғалымы Николай Коперниктің туғанына 550 жыл (1473–1543)
22 –  неміс философы Артур Шопенгауэрдің туғанына 235 жыл (1788–1860)
22 –  орыс жазушысы Эдуард Вениаминович Лимоновтың туғанына 80 

жыл (1943)
23 –  орыс суретшісі Каземир Северинович Малевичтің туғанына 145 

жыл (1878–1935)
23 –  Чехословакияның ұлттық батыры, жазушы және журналисі Юлиус 

Фучиктің туғанына 120 жыл (1903–1940) 
24 –  италия әншісі Энрико Карузоның туғанына 150 жыл (1873–1921)
24 –  орыс жазушысы, ақын Эммануил Генрихович Казакевичтің туғаны-

на 110 жыл (1913–1962)
27 –  америка жазушысы Ирвин Шоудың туғанына 110 жыл (1913–1984)
28 –  орыс кинорежиссері Всеволод Илларионович Пудовкиннің туғаны-

на 130 жыл (1893–1953)

НАУРЫЗ

1 –   орыс жазушысы, драматург Федор Кузьмич Сологубтың туғанына 
160 жыл (1863–1927) 

1 –   орыс актері Борислав Николаевич Брондуковтың туғанына 85 жыл 
(1938–2004)

1 –  орыс актрисасы Ирина Петровна Купченконың туғанына 75 жыл (1948)
4 –   италия композиторы Антонио Вивальдидің туғанына 345 жыл (1678–

1741)
6 –   колумбия жазушы Габриэль Гарсии Маркестің туғанына 95 жыл 

(1928)
7 –   орыс суретшісі Борис Михайлович Кустодиевтің туғанына 145 жыл 

(1878–1927)
7 –   орыс жазушысы, публицист Владимир Алексеевич Чивилихиннің 

ту ғанына 95 жыл (1928) 
8 –   орыс ақыны, аудармашы Олег Григорьевич Чухонцевтың туғанына 

85 жыл (1938) 
12 –  орыс биологы Владимир Иванович Вернадскийдің туғанына 160 

жыл (1863–1945)
13 –  орыс ақыны, драматургі Сергей Владимирович Михалковтың туға-

нына 110 жыл (1913)
13 –  орыс жазушысы, педагог Антон Семенович Макаренконың туғаны-

на 135 жыл (1888–1939)
17 –  орыс библиофилы Николай Павлович Смирнов–Сокольскийдің ту-
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ғанына 125 жыл (1898–1962)
17 –  орыс жазушысы Борис Николаевич Полевойдың туғанына 115 жыл 

(1908–1982)
17 –  франция балет әртісі Рудольф Хаметович Нуреевтің туғанына 85 

жыл (1938–1993)
20 –  норвегия драматургі Генрик Ибсеннің туғанына 195 жыл (1828–1906)
21 –  француз ғалымы Жан–Батиста Жозеф Фурьенің туғанына 255 жыл 

(1768–1830)
26 –  актер Алексей Васильевич Петренконың туғанына 85 жыл (1938)
27 –  орыс актері Алексей Дмитриевич Жарковтың туғанына 75 жыл 

(1948)
27 –  орыс жазушысы, ақын Александр Яковлевич Яшиннің туғанына 110 

жыл (1913–1968)
28 –  орыс жазушысы, публицист, қоғам қайраткері Макисм Горькийдің 

туғанына 155 жыл (1868–1936)
30 –  голланд суретшісі Винсента Ван Гогтың туғанына 170 жыл (1853–

1890)
 

СӘУІР

1 –   орыс композиторы Сергей Васильевич Рахманиновтың туғанына 
150 жыл (1873–1943)

2 –   орыс жазушы, драматург Александр Николаевич Островскийдің ту-
ғанына 200 жыл (1828–1886)

2 –   армян ақыны Мариэтта Сергеевна Шагинянның туғанына 135 жыл 
(1888–1982)

3 –   орыс ғалымы Климент Аркадьевич Тимирязевтің туғанына 180 жыл 
(1843–1920)

4 –   ағылшын жазушысы Томас Майн Риддің туғанына 205 жыл (1818–1883)
4 –   актриса Элина Авраамовна Быстрицкаяның туғанына 95 жыл (1928)
6 –   италия суретшісі Рафаэльдің туғанына 540 жыл (1483–1520)
9 –   француз актері Жан–Поль Бельмондоның туғанына 90 жыл (1933)
12 –  испания опера әншісі Монсеррат Кабельенің туғанына 90 жыл (1933)
13 –  орыс ақыны Демьян Бедныйдың туғанына 140 жыл (1883–1945)
15 –  орыс фантаст–жазушысы Борис Натанович Стругацкийдің туғаны-

на 90 жыл (1933)
23 –  француз жазушысы Морис Дрюонның туғанына 105 жыл (1918–2009)
25 –  америка әншісі Элла Фицджеральдтың туғанына 105 жыл (1918 –1996)
25 –  орыс актері Юрий Васильевич Яковлевтің туғанына 95 жыл (1928)
30 –  чехия жазушы Ярослав Гашектің туғанына 140 жыл (1883–1923)

МАМЫР
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4 –   орыс суретшісі Михаил Михаилович Шемякиннің туғанына 80 жыл 
(1943)

5 –   неміс қоғам қайраткері Карл Маркстың туғанына 205 жыл (1818–
1883)

6 –   француз саяси қайраткері Максимельен Робеспьердің туғанына 265 
жыл (1758–1794)

6 –   орыс актері Владимир Абрамович Этуштың туғанына 100 жыл 
(1923)

7 –   неміс композиторы Иоганес Брамстың туғанына 190 жыл (1833–
1897)

7 –   орыс ақын Николай Алексеевич Заболоцкийдің туғанына 120 жыл 
(1903–1958) 

7 –   орыс ақыны, мемуаршы Дон Аминадоның туғанына 135 жыл (1888–
1957)

10 –  француз актрисасы Марина Владидің туғанына 85 жыл (1938)
12 –  орыс ақыны Андрей Андреевич Вознесенскийдің туғанына 90 жыл 

(1933–2010) 
13 –  орыс композиторы Исаак Иософич Шварцтың туғанына 100 жыл 

(1923–2009)
17 –  орыс суретшісі Виктор Михайлович Васнецовтың туғанына 175 

жыл (1848–1926)
17 –  француз жазушысы Анри Барбюстың туғанына 150 жыл (1873–1935)
18 –  орыс императоры Николай ІІ туғанына 155 жыл (1868–1918)
18 –  парсы ақыны Омар Хайямның туғанына 975 жыл (1048–1131)
21 –  америка қоғам қайраткері, кәсіпкер Арманда Хаммердің туғанына 

125 жыл (1898–1990)
21 –  италия жазушысы Томаззо Кампанелланың туғанына 455 жыл (1568 

–1639)
22 –  неміс композиторы Рихард Вагнердің туғанына 210 жыл (1813–1883)
22 –  орыс композиторы Никита Владимирович Богословскийдің туғаны-

на 110 жыл (1913–2004)
26 –  орыс суретшісі Михаил Степанович Знаменскийдің туғанына 190 

жыл (1833–1892)
26 –  орыс драматургі Алексей Николаевич Арбузовтың туғанына 115 

жыл (1908–1986)
26 –  орыс жазушысы Людмила Стефановна Петрушевскаяның туғанына 

85 жыл (1938)
27 –  Санкт–Петербургтің құрылғанына 320 жыл (1703)
31 –  орыс актері Георгий Иванович Бурковтың туғанына 90 жыл (1933–

1990)
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МАУСЫМ

1 –   орыс жазушысы, драматургі, сценарисі Борис Андреевич Можаев-
тың туғанына 100 жыл (1923–1996)

4 –   орыс дирижері Евгений Александрович Мравинскийдің туғанына 
120 жыл (1903–1988)

5 –   шотландия экономисі Адам Смиттің туғанына 300 жыл (1723–1790)
5 –   испания ақыны Федерико Горсиа Лоркидің туғанына 125 жыл (1898–

1936)
6 –   армения композиторы Арам Ильич Хачатурянның туғанына 120 

жыл (1903–1978)
7 –   француз суретшісі Поль Гогеннің туғанына 175 жыл (1848–1903)
10 –  орыс композиторы Тихон Николаевич Хренниковтың туғанына 110 

жыл (1913–)
12 –  орыс ақыны Михаил Ефимович Кольцовтың туғанына 125 жыл 

(1898–1940)
14 –  революционер Эрнесто Че Гевараның туғанына 95 жыл (1928–1968)
15 –  неміс композиторы Эдвард Григтің туғанына 180 жыл (1843–1907)
15 –  орыс ақыны Борис Александрович Ручьевтің туғанына 110 жыл 

(1913–1973) 
17 –  орыс ақыны Василий Иванович Майковтың туғанына 295 жыл 

(1728–1788)
17 –  орыс ақыны Михаил Аркадьевич Светловтың туғанына 120 жыл 

(1903–1964)
19 –  француз математигі және философы Блез Паскальдың туғанына 400 

жыл (1623–1662)
21 –  орыс жазушысы Федор Васильевич Гладковтың туғанына 140 жыл 

(1883–1958)
21 –  Пакистанның саяси қайраткері Беназир Бхуттоның туғанына 70 жыл (1953)
22 –  неміс жазушысы Эрих Мария Ремарктің туғанына 125 жыл (1898–

1970)
25 –  ағылшын жазушысы Джорджа Оруэлдың туғанына 120 жыл (1903–

1950)
25 –  орыс ақыны Игорь Иванович Шкляревскийдің туғанына 85 жыл (1938)
28 –  орыс кинорежиссері Сергей Владимирович Бодровтың туғанына 75 

жыл (1948)

ШІЛДЕ

3 –   австриялық жазушы Франц Кафканың туғанына 140 жыл (1883–1924)
7 –   орыс цирк әртісі Владимир Леонидович Дуровтың туғанына 160 

жыл (1863–1934)
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8 –   орыс актері Андрей Васильевич Мягковтың туғанына 85 жыл (1938)
9 –   орыс кинорежиссері Элем Германович Климовтың туғанына 90 жыл 

(1933–2003)
9 –   актриса Лия Меджиновна Ахеджакованың туғанына 85 жыл (1938) 
13 –  архитектор Николай Леонтьевич Бенуаның туғанына 210 жыл 

(1813–1898)
13 –  орыс актері Михаил Иванович Пуговкиннің туғанына 100 жыл 

(1923–2008)
13 –  орыс жазушысы Валентин Саввич Пикульдің туғанына 95 жыл 

(1928–1990)
14 –  америка жазушысы Ирвинг Стоунның туғанына 120 жыл (1903 

–1989) 
14 –  орыс ақыны Гавриил Романович Державиннің туғанына 280 жыл 

(1773–1816)
14 –  шведция кинорежиссері Ингмар Бергманның туғанына 105 жыл 

(1918–2007)
14 –  грузин жазушысы Нодар Владимирович Думбадзенің туғанына 95 

жыл (1928–1984)
15 –  голландия физигі Хендрик Лоренцтің туғанына 170 жыл (1853–1928) 
16 –  орыс ақыны Андрей Дмитриевич Дементьевтің туғанына 95 жыл 

(1928)
18 –  орыс ақыны Евгений Александрович Евтушенконың туғанына 90 

жыл (1933)
19 –  орыс ақыны Владимир Владимирович Маяковскийдің туғанына 

130 жыл (1893–1930)
24 –  француз композиторы Адольф–Шарль Аданның туғанына 220 жыл 

(1803–1856)
24 –  орыс жазушысы Николай Григорьевич Чернышевскийдің туғанына 

195 жыл (1828–1889)
27 –  орыс жазушысы, публицист, қоғам қайраткер Владимир Галактионо-

вич Короленконың туғанына 170 жыл (1853–1921)
28 –  орыс жазушысы Владимир Дмитриевич Дудинцевтің туғанына 105 

жыл (1918–1998)
28 –  орыс актері, режиссер Владимир Павлович Басовтың туғанына 100 

жыл (1923–1987)

ТАМЫЗ

3 –   «Ла Скала» опера театрының ашылғанына 245 жыл (1778)
5 –   орыс ақыны Василий Иванович Лебедев–Кумачтың туғанына 125 

жыл (1898–1949)
12 –  орыс баспагері Игнатий Наумович Гранаттың туғанына 160 жыл 
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(1863–1941)
17 –  орыс ақыны Антон Антонович Дельвигтің туғанына 225 жыл (1798–

1831)
17 –  орыс актрисасы Вера Васильевна Холоднаяның туғанына 130 жыл 

(1893–1919)
20 –  ағылшын жазушысы Эмили Бронтенің туғанына 205 жыл (1893–

1919)
20 –  орыс жазушысы Владимир Александрович Соллогубтың туғанына 

210 жыл (1813–1882)
20 –  орыс жазушысы Александр Борисович Чаковскийдің туғанына 110 

жыл (1913–1994)
21 –  орыс драматургі Виктор Сергеевич Розовтың туғанына 110 жыл 

(1913–204)
21 –  Суворов әскери училищелерінің құрылғанына 80 жыл (1943)
22 –  орыс жазушысы Леонид Пантелеевтің туғанына 115 жыл (1908–1988)
23 –  Курс иіні шайқасының аяқталғанына 80 жыл (1943
26 –  француз химигі Антуан Лоран Лавуазьенің туғанына 280 жыл (1743–

1794)
28 –  орыс актрисасы Наталья Георгиевна Гундареваның туғанына 75 

жыл (1948–2005)
31 –  орыс библиографы Иван Афанасьевич Бычковтың туғанына 165 

жыл (1858–1944)

ҚЫРКҮЙЕК

4 –   ғалым Әл–Брунидің туғанына 1050 жыл (975–1048) 
4 –   француз жазушысы Франсуа Рене де Шатобрианның туғанына 255 

жыл (1768–1848)
4 –   «Всемирная литература» ресейлік баспасының құрылғанына 105 

жыл (1918) 
6 –   орыс дирижері Евгений Федорович Светлановтың туғанына 95 жыл 

(1928–2002)
7 –   орыс жазушы, ақын Эдуард Аркадьевич Асадовтың туғанына 100 

жыл (1923)
8 –   дағыстан ақыны Расул Гамзатович Гамзатовтың туғанына 100 жыл 

(1923)
9 –   орыс жазушысы Лев Николаевич Толстойдың туғанына 195 жыл 

(1828–1910)
9 –   орыс ақыны, аудармашы Борис Владимирович Заходердің туғанына 

105 жыл (1918–2000)
10 –  орыс актері Игорь Матвеевич Костолевскийдің туғанына 75 жыл (1948)
11 –  орыс жазушысы Григорий Яковлевич Баклановтың туғанына 100 
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жыл (1923–2009)
12 –  орыс актрисасы Татьяна Васильевна Доронинаның туғанына 90 

жыл (1933)
13 –  Ұлы Отан соғысының қатысушысы Зоя Анатольевна Космодемьянс-

каяның туғанына 100 жыл (1923–1941) 
15 –  француз жазушысы Франсуа Ларошфуконың туғанына 410 жыл 

(1613–1680) 
15 –  орыс ғалым–физигі Александр Михайлович Бутлеровтың туғанына 

195 жыл (1828–1886)
19 –  орыс жазушысы, публицист, сыншы Михаил Осоргиннің туғанына 

145 жыл (1878–1942) 
20 –   орыс ақыны Генрих Вениаминович Сапгирдің туғанына 95 жыл 

(1928–1999)
21 –  орыс актрисасы Ольга Леонардовна Книппер–Чехованың туғанына 

155 жыл (1868–1959) 
23 –  француз актрисасы Роми Шнайдердің туғанына 85 жыл (1938–1982)
25 –  орыс актрисасы Лидия Николаевна Федосеева–Шукшинаның туға-

нына 85 жыл (1938)
26 –  ағылшын ақыны Томас Элиоттың туғанына 135 жыл (1888–1965)
26 –  америка композиторы Джордж Гершвиннің туғанына 125 жыл (1898–

1937)
27 –  француз жазушысы Проспер Мерименнің туғанына 220 жыл (1803–

1870)
28 –  орыс әдебиеттанушы Иракли Луарсабович Андронниковтың туға-

нына 115 жыл (1908–1990)
28 –  италия актері Марчелло Мастроянидің туғанына 100 жыл (1923–

1996)
29 –  поляк кәсіподақ қайраткері Леха Валенсаның туғанына 80 жыл (1943)
30 –  орыс скрипкашысы Давид Федорович Ойстрахтың туғанына 115 

жыл (1908–1974)

ҚАЗАН

3 –   орыс жазушысы Иван Сергеевич Шмелевтің туғанына 150 жыл 
(1873–1950)

3 –   орыс жазушысы Вячеслав Яковлевич Шишковтың туғанына 150 
жыл (1873–1945)

5 –   француз философы Дени Дидроның туғанына 310 жыл (1713–1784)
5 –   орыс актрисасы Инна Михайловна Чурикованың туғанына 80 жыл (1943)
8 –   орыс жазушысы Иван Сергеевич Аксаковтың туғанына 200 жыл 

(1823–1886)
8 –   орыс кітаптанушысы Оган Степанович Чубарьянның туғанына 115 
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жыл (1908–1976)
10 –  италия композиторы Джузеппе Вердидің туғанына 210 жыл (1813–

1901)
13 –  орыс театр режиссері Марк Анатольевич Захаровтың туғанына 90 

жыл (1933)
14 –  орыс жазушысы Владислав Петрович Крапивиннің туғанына 85 

жыл (1938)
16 –  америка драматургі Юджин О’Нилдың туғанына 135 жыл (1888–

1953)
19 –  орыс жазушысы Михаил Андреевич Осоргиннің туғанына 145 жыл 

(1878–1942)
19 –  орыс ақыны, драматург Александр Аркадьевич Галичтің туғанына 

105 жыл(1918–1977)
21 –  шведция химигі Альфред Нобельдің туғанына 190 жыл (1833–1896)
21 –  орыс кітаптанушысы, өлкетанушысы Николай Васильевич Здобнов-

тың туғанына 135 жыл (1888 –1942)
22 –  Нью –Йорктегі «Метрополитен–опера» театрының ашылғанына 140 

жыл (1883)
22 –  орыс ақыны Николай Константинович Доризоның туғанына 100 

жыл (1923)
22 –  француз актрисасы Катрин Деневтің туғанына 80 жыл (1943)
23 –  орыс композиторы Юрий Сергеевич Саульскийдің туғанына 95 жыл 

(1928–2003) 
24 –  орыс жазушысы Инна Анатольевна Гоффтың туғанына 95 жыл (1928–

1991)
24 – орыс жазушысы Венедикт Васильевич Ерофеевтің туғанына 85 жыл 

(1938–1990)
25 –  француз композиторы Жорж Бизенің туғанына 185 жыл (1838–1875)
25 –  орыс жазушысы Глеб Иванович Успенскийдің туғанына 180 жыл 

(1843–1902)
25 –  орыс драматургі Александр Исаакович Гельманның туғанына 90 

жыл (1933)
26 –  Москва көркем театрының (МХАТ) ашылғанына 125 жыл (1898) 
27 –  теңіз жүзуші Джеймс Куктың туғанына 295 жыл (1728–1779)
27 –  америка қоғам қайраткері Теодор Рузвельттің туғанына 165 жыл 

(1858–1919)
28 –  ағылшын жазушысы Ивлин Воның туған 120 жыл (1903–1966)

ҚАРАША

1 –   Еуропалық одақтың құрылғанына 30 жыл (1993) 
2 –   орыс мүсіншісі Марк Матвеевич Антокольскийдің туғанына 180 
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жыл (1842–1902)
5 –   орыс жазушысы Михаил Петрович Арцыбашевтың туғанына 145 

жыл (1878–1927)
5 –   орыс суретшісі Кузьма Сергеевич Петров–Водкинның туғанына 145 

жыл (1878–1939)
5 –   ағылшын актрисасы Вивьен Лидің туғанына 110 жыл (1913–1963)
5 –   француз әншісі Джо Дассеннің туғанына 85 жыл (1938–1980)
7 –   француз жазушысы Альбер Камюдың туғанына 110 жыл (1913–1960)
9 –   фрыс жазушысы Иван Сергеевич Тургеневтің туғанына 205 жыл 

(1818–1883)
10 –  швейцария дәрігері–алхимик Теофраст Парацельстің туғанына 530 

жыл (1493–1541)
10 –  орыс әуе құрастырушысы Андрей Николаевич Туполевтің туғанына 

135 жыл (1888–1972)
12 –  орыс композиторы Александр Порфирьевич Бородиннің туғанына 

190 жыл (1833–1887)
14 –  ағылшын ханзадасы Чарльз Уэльскийдің туғанына 75 жыл (1948)
17 –  орыс актері Михаил Семенович Щепкиннің туғанына 235 жыл 

(1788–1863)
19 –  орыс жазушысы Борис Петрович Екимовтың туғанына 85 жыл 

(1938)
20 –  орыс тарихшы–библиограф Николай Платонович Барсуковтың ту-

ғанына 185 жыл (1838–1906)
20 –  орыс актері Алексей Владимирович Баталовтың туғанына 95 жыл (1928)
21 –  орыс актері Михаил Андреевич Глузскийдің туғанына 105 жыл 

(1918–2001)
22 –  орыс ақыны Илья Львович Френкельдің туғанына 120 жыл (1903 

–1994)
23 –  орыс әскери басшысы Родион Яковлевич Малиновскийдің туғанына 

125 жыл (1908–1967)
23 –  орыс жазушысы Николай Николаевич Носовтың туғанына 115 жыл 

(1908–1976) 
24 –  ағылшын жазушысы Лоренс Стреннің туғанына 310 жыл (1713–1768)
24 –  орыс жазушысы Степан Павлович Злобиннің туғанына 120 жыл 

(1903–1965)
27 –  әнші, композитор Борис Борисович Гребенщиковтың туғанына 70 

жыл (1953)
29 –  орыс жазушысы Евгений Петрович Петровтың туғанына 120 жыл 

(1903–1942)
30 –  жазушысы Виктор Юзефович Драгунскийдің туғанына 110 жыл 

(1913–1972)
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ЖЕЛТОҚСАН

1 –   орыс актері Михаил Иванович Царевтің туғанына 120 жыл (1903–
1987)

1 –   орыс жазушысы Владимир Федорович Тендряковтың туғанына 100 
жыл (1923–1984)

1 –   А.М.Горький атындағы әдеби институттың құрылғанына 90 жыл 
(1933)

3 –   орыс жазушысы Олег Николаевич Писаржевскийдің туғанына 115 
жыл (1908–1964)

3 –   грек опера әншісі Марин Калластың туғанына 100 жыл (1923–1977)
5 –   Орыс ақыны Федор Иванович Тютчевтің туғанына 220 жыл (1803–

1873)
6 –   Орыс ақыны Николай Платонович Огаревтің туғанына 210 жыл 

(1813–1877) 
6 –   Жазушы, эссеист Гайто Газдановтың туғанына 120 жыл (1903–1971)
6 –   Орыс жазушысы Сергей Павлович Залыгиннің туғанына 110 жыл 

(1913–2000)
8 –   Орыс ақыны, журналист Владимир Алексеевич Гиляровскийдің ту-

ғанына 170 жыл (1853–1935)
10 –  Дирижер Юрий Хатуевич Темиркановтың туғанына 85 жыл (1938)
10 –  Жалпы адам құқығы Декларациясының қабылданғанына 75 жыл 

(1948)
11 –  француз актері Жан Маренің туғанына 110 жыл (1913–1998)
11 –  орыс жазушысы Александр Исаевич Солженицинның туғанына 105 

жыл (1913–2008)
11 –  француз композиторы Гектор Берлиоздың туғанына 220 жыл (1803–

1869)
12 –  норвегия суретшісі Эдвард Мунктің туғанына 160 жыл (1863–1944)
12 –  орыс актері, режиссер Леонид Федорович Быковтың туғанына 95 

жыл (1928–1979)
12 –  қырғыз жазушысы Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматовтың туғанына 95 

жыл (1928–2008)
13 –  орыс ақыны Валерий Яковлевич Брюсовтың туғанына 150 жыл 

(1873–1924)
13 –  орыс актері Ростислав Янович Плятттың туғанына 115 жыл (1908–

1989) 
13 –  француз жазушысы Жорж Сименонның туғанына 120 жыл (1903–1989)
15 –  орыс кинорежиссері Юлий Яковлевич Райзманның туғанына 120 

жыл (1903–1994)
15 –  орыс балалар жазушысы Яков Лазаревич Акимның туғанына 100 

жыл (1923)
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17 –  америка жазушысы Эрскин Колдуэлдің туғанына 120 жыл (1903–
1987)

17 –  орыс актері Леонид Сергеевич Броневойдың туғанына 95 жыл (1928)
19 –  орыс ақыны Николай Иванович Тряпкиннің туғанына 105 жыл 

(1918–1999)
19 –  орыс актрисасы, режиссер Галина Борисовна Волчектің туғанына 90 

жыл (1933)
22 –  италия композиторы Джакомо Пуччинидің туғанына 165 жыл (1858–

1924)
23 –  орыс жазушысы Виктор Александрович Курочкиннің туғанына 100 

жыл (1923–1976)
23 –  Жапония императоры Акихитоның туғанына 90 жыл (1933)
23 –  орыс театр режиссері Владимир Иванович Немирович–Данченко-

ның туғанына 165 жыл (1858–1943)
24 –  поляк ақыны Адам Мицкевичтің туғанына 225 жыл (1798–1855)
24 –  ағылшын физигі Джеймс Джоульдің туғанына 205 жыл (1818–1889)
26 –  Қытай саяси және мемлекет қайраткері Мао Цзэдунның туғанына 130 

жыл (1893–1976)
26 –  орыс ақыны Степан Петрович Щипачевтың туғанына 125 жыл 

(1898–1980)
26 –  орыс актері Валерий Михайлович Приемыховтың туғанына 80 жыл 

(1943–2000)
27 –  француз актері Жерар Депардьенің туғанына 75 жыл (1948)
28 –  орыс философы Николай Федорович Федоровтың туғанына 195 

жыл (1928–1903)

Айы мен күні белгісіз күндер тізімі

Жазушы Джованни Бокаччоның туғанына 710 жыл (1313–1375)
Мәскеуде алғашқы рет кітаптың басылғанына 470 жыл (1553) 
Алғашқы халықаралық әйелдер күні 8 наурыз мейрамының аталға-

нына 110 жыл (1913)
«Библиотекарь» журналының жарыққа шыққанына 100 жыл (1923)
«Огонек» журналының жарыққа шыққанына 100 жыл (1923)
Моссовет атындағы Москва театрының құрылғанына 100 жыл (1923)
Жазушылар И.Ильф пен Е.Петровтың «Двенадцать стульев» сатира-

лық романының жарыққа шыққанына 95 жыл (1928)
«Жизнь замечательных людей» сериясының жарық көргеніне 90 жыл 

(1933)
Ленинград блокадасының бұзылғанына 80 жыл (1943)
Жазушы Ш.Айтматовтың «Джамиля» повесінің жарыққа шыққанына 

65 жыл (1958)
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Жазушы Д.Л.Андреевтың «Роза мира» трактатының жазылғанына 
65 жыл (1958) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШІ

1-2 қаңтар – Жаңа жыл
7 қаңтар – Рождество
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні
21–23 наурыз – Наурыз мейрамы
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні
9 мамыр – Жеңіс күні
4 маусым – Қазақстан Республикасының Мемлекттік рәміздер күні
6 шілде – Астана күні
30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы күні
25 қазан – Республика күні 
1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні
16–17 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 2023 ЖЫЛҒА 
АРНАЛҒАН КӘСІБИ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МЕРЕКЕЛЕР ТІЗБЕСІ

10 қаңтар – Ұлттық ұлан күні
1 наурыз – Алғыс білдіру күні
11 наурыз – Жерге орналастыру, геодезия және картография күні (наурыз-
дың екінші сенбісі)
2 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
28 мамыр – Химия өнеркәсібі қызметкерлерінің күні (мамырдың соңғы 
жексенбісі)
31 мамыр – Саяси қуғын–сүргін мен аштық құрбандарын еске алу күні
5 маусым – Эколог күні
7 маусым – Монополияға қарсы орган қызметкерлері күні 
9 маусым  – Мемлекеттік органдардың арнайы мақсаттағы бөлімшелері 
әскери қызметшісінің және қызметкерінің күні 
11 маусым – Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні (маусымның екінші жек-
сенбісі)
18 маусым – Медицина қызметкерлері күні (маусымның үшінші жексенбісі)
23 маусым – Полиция күні 
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23 маусым – Мемлекеттік қызметші күні
24 маусым – Судья және сот қызметкері күні
28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні
2 шілде – Ұлттық домбыра күні (шілденің бірінші жексенбісі)
2 шілде – Дипломатиялық қызмет күні
9 шілде – ҚР Су шаруашылығы қызметкерлерінің күні
9 шілде – Балық шаруашылығы қызметкерлерінің күні (шілде айының 
екінші жексенбісі)
13 шілде – Ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің күні
16 шілде – Металлург күні (шілденің үшінші жексенбісі)
23 шілде – Сауда қызметкерлері күні (шілденің төртінші жексенбісі)
6 тамыз – Көлік қызметкерлері күні (тамыздың бірінші жексенбісі)
10 тамыз – Абай күні
13 тамыз – Құрылысшы күні (тамыздың екінші жексенбісі)
18 тамыз – Шекарашы күні
20 тамыз – Спорт күні (тамыздың үшінші жексенбісі
27 тамыз – Шахтер күні (тамыздың соңғы жексенбісі)
1 қыркүйек – Білім күні
2 қыркүйек – Мұнай –газ кешені қызметкерлерінің күні (қыркүйектің бі-
рінші жексенбісі)
5 қыркүйек – Қазақстан халқы тілдері күні
10 қыркүйек – Отбасы күні (қыркүйектің екінші жексенбісі)
24 қыркүйек – Еңбек күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)
27 қыркүйек – Машина жасаушылар күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі)
28 қыркүйек – Атомдық сала қызметкерлері күні
30 қыркүйек – Әділет органдары қызметкерлері күні
1 қазан – Мұғалімдер күні (қазан айының бірінші жексенбісі)
1 қазан – Радио қызметкерлері күні
6 қазан – Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлерінің күні 
15 қазан – Орман шаруашылығы қызметкерінің күні (қазанның үшінші 
жексенбісі)
19 қазан – Құтқарушы күні
22 қазан – Кітапханашы күні 
29 қазан – Жеке күзет ұйымдарының қызметкерлері 
29 қазан – Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні (қазанның 
соңғы жексенбісі)
5 қараша – Сыртқы барлау күні
8 қараша – Статистика күні
15 қараша – Ұлттық валюта – теңге күні, Қазақстан Республикасының қар-
жы саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 
19 қараша – Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні (қарашаның 
үшінші жексенбісі)
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6 желтоқсан – Прокуратура күн
17 желтоқсан – Энергетик күні (желтоқсанның үшінші жексенбісі)
20 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегер-
лік қызмет күні
22 желтоқсан – Қазақстан Республикасының  архивистер күні

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕРЕКЕЛЕР КӨРСЕТКІШІ,
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КҮНДЕР МЕН ЕСКЕ АЛУ КҮНДЕРІ

27 қаңтар – Дүниежүзілік кеден күні
27 қаңтар – Халықаралық Холокост құрбандарын еске алу күні
11 ақпан – Ғылымдағы халықаралық әйелдер мен қыздар күні
13 ақпан – Халықаралық радио күні
15 ақпан – Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған күні
20 ақпан – Әлеуметтік әділеттілік күні
21 ақпан – Халықаралық туған тіл күні
1 наурыз – Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні
15 наурыз – Дүниежүзілік тұтынушылар құқығын қорғау күні
21 наурыз – Дүниежүзілік поэзия күні
21 наурыз – Халықаралық нәсілдік кемсітушілікті жою күні
22 наурыз – Дүниежүзілік су ресурстары күні
23 наурыз – Дүниежүзілік метеорология қызметінің күні
24 наурыз – Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні
27 наурыз – Халықаралық театр күні
1 сәуір – Халықаралық құстар күні
1 сәуір – Күлкі күні
2 сәуір – Халықаралық балалар кітабы күні
7 сәуір – Дүниежүзілік денсаулық күні
12 сәуір – Әуе мен ғарыш күні
18 сәуір – Халықаралық тарихи жерлер мен ескерткіштер күні
22 сәуір – Жер күні
23 сәуір – Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні
24 сәуір – Халықаралық жастар ынтымақтастығы күні
24 сәуір – Дүниежүзілік асыл тұқымды қалалар күні (сәуірдің соңғы жек-
сенбісі)
29 сәуір – Халықаралық би күні
3 мамыр – Дүниежүзілік еркін баспа күні
3 мамыр – Күн күні
8 мамыр – Дүниежүзілік Қызыл Крест пен Қызыл Жарты Ай күні
10 мамыр – Халықаралық ана күні
12 мамыр – Халықаралық медбикелер күні
15 мамыр – Халықаралық отбасы күні



56

17 мамыр – Халықаралық электрбайланыс күні
18 мамыр – Халықаралық мұражайлар күні
21 мамыр – Халықаралық мәдени даму күні
22 мамырс – Халықаралық биологиялық әртүрлілік күні
31 мамыр – Халықаралық шылымсыз күн
1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні
5 маусым – Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні
14 маусым – Дүниежүзілік донор күні
17 маусым – Дүниежүзілік шөлейттену мен құрғақшылыққа қарсы кү-
рес күні
23 маусым – Халықаралық Олимпиада күні
26 маусым – Халықаралық нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес 
күні
26 маусым – Халықаралық біріккен ұлттар азаптау құрбандарын қорғау күні
27 маусым – Халықаралық балық аулау күні
1 шілде – Дүниежүзілік сәулет күні
1 шілде – Халықаралық кооперативтер күні
11 шілде – Дүниежүзілік халықтардың қоныстану күні
20 шілде – Халықаралық шахмат күні
6 тамыз – Дүниежүзілік ядролық қаруға қарсы күрес күні
9 тамыз – Дүниежүзілік байырғы халықтар күні
12 тамыз – Халықаралық жастар күні
23 тамыз – Халықаралық құлдыққа сату туралы еске алу және оны жою 
күні
8 қыркүйек – Халықаралық журналистер ынтымақтастығы күні
8 қыркүйек – Дүниежүзілік сауаттылықты тарату күні
9 қыркүйек – Дүниежүзілік сұлулық күні
10 қыркүйек – Халықаралық фашизм құрбандарын еске алу күні (қыркү-
йектің екінші жексенбісі)
21 қыркүйек – Халықаралық бейбітшілік күні
24 қыркүйек – Халықаралық саңыраулар күні (қыркүйектің соңғы жексен-
бі)
27 қыркүйек – Халықаралық туризм күні
1 қазан – Халықаралық қарттар күні
1 қазан – Халықаралық музыка күні
5 қазан – Халықаралық мұғалімдер күні
9 қазан – Дүниежүзілік пошта күні
10 қазан – Халықаралық психикалық денсаулық күні 
11 қазан – Халықаралық табиғи апаттар қаупін азайту күні (қазанның екін-
ші сәрсенбісі)
14 қазан – Дүниежүзілік стандарттау күні
15 қазан – Халықаралық ауыл әйелдерінің күні
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16 қазан – Дүниежүзілік азық–түлік күні
24 қазан – Халықаралық БҰҰ күні
9 қараша – Дүниежүзілік сапа күні (қарашаның екінші бейсенбісі)
10 қараша – Дүниежүзілік жастар күні
13 қараша – Халықаралық зағиптар күні
14 қараша – Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күні
16 қараша – Халықаралық толеранттылық (төзімділік) күні
16 қараша – Халықаралық темекі шегуден бас тарту күні (қарашаның үшін-
ші бейсенбісі)
17 қараша – Халықаралық студенттер күні немесе халықаралық студент-
тердің ынтымақтастығы күні
20 қараша – Дүниежүзілік бала күні
21 қараша – Дүниежүзілік телевизия күні
21 қараша – Дүниежүзілік сәлемдесу күні
25 қараша – Халықаралық әйелдерге көрсетілген зорлыққа қарсы күрес 
күні
1 желтоқсан – Дүниежүзілік ЖИТС–қа қарсы күрес күні
3 желтоқсан – Халықаралық мүгедектер күні
5 желтоқсан – Халықаралық экономикалық және әлеуметтік даму еріктілер 
күні
7 желтоқсан – Халықаралық азаматтық авиация күні
10 желтоқсан – Адам құқықтарының күні
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КҮНТІЗБЕДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ЕСІМДЕРДІҢ 
АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ

А
Абай - 14
Азаров Е.Г. - 16
Айдарханов Б.А. - 21 
Айманов Ш - 7
Аймауытов Ж - 11, 14, 
22
Алақанұлы А. - 17
Амарбаев А - Ш.М. – 9
Асылғазы М. - 20
Ахмадиев Ш.Ғ. - 20
Ахметов Б.А. - 12
Ахметов И.С. - 16
Ашитов З.О. - 21

Ә
Әбдірахманов М.М.  9
Әбділдин Ж.М. - 10
Әбілев Д  - 7
Әбілдин Ш. - 10
Әділшинов Қ.Ш. - 19
Әкімбек мырза Әлдек-
бекұлы - 22
Әлімбаев М. – 19
Әутәліпов Р. - 13

Б
Байбосын С.Ә. - 12
Байғабылова Ш. - 17
Байғалы Ш. - 17
Байжанов 
Жаяу Мұса - 22
Байжұманов М.Х. - 22
Байзақов И - 7, 20
Бакенов М.М. - 16
Бакланов А.В. - 17
Балтабай Ғ. - 15
Баранов В.Н. - 19
Барлыбаева Р.А. - 23
Барлыбаев Х.А. - 23
Батурин В.П. - 18

Бектенов М.О. -23
Бекхожин Х.Н. - 21
Беркетов С.С. - 17
Беркімбай Е. - 23

В
Вахитов Р.Г. - 12
Величко Д.Н. - 21
Ворушин И.Д. - 18

Ғ
Ғабдылуахит - 22
Хазірет Т. - 22

Д
Дерибас Т.Д. - 23
Динерштейн М. Г. - 12
Дөнентаев С. - 7
Дроздов Е. В. - 23
Дүйсенбаев О.Р - 18
Дүкенбаев Н. С. - 20

Е
Елгин Е.Н. - 17
Елистратов С.А. - 21
Еркасов Р.Ш. - 24
Ермағамбетов Қ. - 23
Ермаков П.З. - 20
Есин Г.Ф. - 20

Ж
Жанабайұлы Жанақ 
ақын - 22
Жарылғапберді - 7
Жұмабаев М. - 18
Жұматов Ғ.Ж. - 18
Жыланбаев М.Т. - 17

З
Зайытов М. - 15

И
Иренов Ғ.Н. - 19
Исиналиев М. И. - 18

К
Кабурнеев И.Ф. - 12

Катаев М.М. - 20, 21
Кәрімбаев С. - 11
Көпеев М.Ж. - 7, 22
Кравец П.Л. - 10
Краснопольский А.А. - 22 
Краснянский Б.З. - 10
Кудин И.Н. - 13
Курбатов И.И. - 20

Қ
Қабдуәлиев З.Қ. - 11
Қабылбеков М.Қ. - 10
Қабылдинов Ж.А. - 10
Қайса ата - 23
Қалқаманұлы Бұхар 
жырау - 22
Қамзин Ш. - 20
Қасымов Қ. - 23
Қанапиянов М. - 19
Қаңтарбаев А. - 11
Қапенов Ғ –У.С. - 14
Қапесов Н. - 10
Қонқашпаев Ғ.Қ. - 16
Құдайбергенов Ә.Н. - 14
Құсайынов Ә.Қ. - 9
Құтпанұлы И. - 23
Құттыбайұлы Ж - 22

Л
Лагутин И.В. - 16
Ломов А.В. - 25
Лысенко П.Г. - 20

М
Манап М.С. - 11
Марғұлан Ә.Х - 7
Мартынцев В.М. - 21
Мәукеұлы С - 22
Милевский М.И. - 11
Минаков И.В.- 14
Музалевский С.А. -14
Мусин Ш. - 21
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Мүткенов С. - 10
Н

Нуркин Қ.Т. - 16
О

Овчинников А. Е. - 9
Омаров М.М - 19
Омаров У. - 23
Оңаев И.Ә. - 14
Оразбаев А.О. - 12
Оралбаева Н.О. - 14

П
Павлов А.С. - 9
Перов И.П. - 17
Пожарская Е.Я. - 24
Поликарпов В.Ф. - 20
Поминов Ю.Д. - 10
Попова В.Н. - 11

Р
Рамазанов А.Ғ. - 15
Рахимов Қ.Д. - 12

С
Сағындықова Н.Ж.- 10
Сақыпов З.Б. - 9
Сатыбалдин С. - 23

Сәбитов М.С. - 19
Сәтбаев Қ. - 7, 8, 16
Сәтиев Қ. М. - 18
Седельников Е.А. - 15
Сейсенбаев Б. - 11
Сейсембеков Б.Б. - 9 
Сейсенбеков Т.З. - 10
Серғазина Л.М. - 23
Сиязов М.М. - 21
Степаненко В.В. - 10
Сұлтанов Ғ. 15, 24
Сыздықов Т.У. - 10

Т
Тапалшинов Б. - 14
Тәуекелов С.Т. - 12
Темірбаев Д.Ж. - 10
Темірғалиев К.Е. - 15
Торайғыров С. – 7, 15, 
16, 19, 25
Төлеев Т.Т. - 13
Түсіпбаева М.Б. - 16
Тұмарбеков М.А. - 13
Тұмарбеков А.Т. - 19
Тілегенов Е.Н. - 13

Тіленшин Ж. - 23 
Ф

Федоров Н.С. - 21
Филев Г.И. - 23

Х
Хамзин Х.Х - 24
Хамитов М.Х. - 13
Хорошкова Л.В. - 20

Ш
Шаймарданов Т.Р. - 24
Шаймерденов Б.Е. - 10 
Шалбай Ш.Д. - 13
Шанин А.Т. - 7
Шаронов С.П. - 18
Шәкенов Н. - 20
Шәкімова Б.Ш. - 20
Шевцов С.И. - 16
Шорманов М. - 22

Ы
Ыдырысов Қ. - 17

Я
Янушкевич А. - 15
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ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШІ

Аққулы ауданы - 7
Ақмола - 6, 21
Ақмола облысы - 6
Ақсу - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 22
Ақтоғай ауданы - 8, 19
Алтай өлкесі -6
Арқалық - 11
Батыс Сібір–орталығы - 6
Баянауыл - 21
Баянауыл ауданы - 13, 15
Галкин ауылы
Егіндібұлақ - 15
Ерейментау - 12
Ермак - 7, 8, 13
Ертіс - 15, 21
Ертіс–Қарағанды - 8
Ертіс ауданы - 24
Екібастұз - 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21
Екібастұз көмір кеніші - 16, 24
Жалаұлы - 7
Жамантұз - 6
Железин ауданы - 7
Короленко көшесі - 16
Краснокутск ауданы (қазіргі 
Ақтоғай ауд.) - 13
Қазақстан - 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Қазақстан Республикасы - 9, 11, 19
Қазақонақ - 6 
Қалқаман - 6
Қарағанды - 6, 8
Қарасор - 6
Қызылқақ - 6

Лассаль көшесі - 16
Лебяжі ауданы (қазіргі 
Аққулы ауд.) - 13
Ломов көшесі - 25
Майқайың кен орны - 22
Май ауданы - 18
Маралды - 6
Мир көшесі (қазіргі Олжабай батыр 
көшесі) - 11
Мойылды - 6
Моңғолия - 17
Новосібір облысы - 6
Өлеңті - 6
Омбы облысы - 6
Павлодар - 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Павлодар ауданы - 8,
Павлодар уезі - 23
Павлодар Ертіс Өңірі - 4, 7, 15, 21
Панфилов ауылы - 24
Ресей Федерациясы - 6
Ресей - 6, 10, 12
Семей облысы - 23
Солтүстік – Қазақстан облысы - 6
Сілетітеңіз - 6
Тереңкөл ауданы - 7
Торайғыров көшесі - 15
Успен ауданы - 7
Үлкен Әжболат - 6
Шарбақты ауданы - 7
Шідерті - 6
Шүрексор - 6
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
В ежегодный указатель «Знаменательные и памятные даты Павлодар-

ской области» на казахском и русском языках включены юбилейные даты 
и события политической, социально–экономической и культурной жизни 
Павлодарского Прииртышья.

2023 год – год 85–летия Павлодарской области. Дана справка о регионе.
Сведения о юбилярах и памятных датах можно найти в Интернет–про-

странстве на многочисленных сайтах, порталах. Рекомендуем обращаться 
к виртуальным ресурсам областной универсальной научной библиотеки 
имени С. Торайгырова: «Литературная карта Павлодарского Прииртышья» 
(http://map.pavlodarlibrary.kz), «Павлодар–индустриальное сердце Казахста-
на» (http://tehno.pavlodarlibrary.kz), «QR–библиотека «Современные авторы 
Павлодарского Прииртышья» (http://qr.pavlodarlibrary.kz), «Созвездие имен: 
культура и искусство Павлодарской области» (http://esim.pavlodarlibrary.
kz), «Встречи на границах» (http://dialog.pavlodarlibrary.kz), Цифровая эн-
циклопедия «Ученые Павлодарской области» (http://galym.pavlodarlibrary.
kz), «Виртуальный музей «Ерлікке тағзым» (http://erlik.pavlodarlibrary.kz), 
«Салуатты Павлодар» (http://salauatty.pavlodarlibrary.kz). К каждой дате мы 
постарались дать ссылки на сайты, на которых можно получить ту или иную 
информацию или краткую справку.

При поиске нужных сведений о тех или иных событиях, персоналиях 
можно использовать справочную литературу и другие источники, имеющи-
еся в фонде библиотеки. Это «Национальная энциклопедия «Казахстан», 
«Литература Казахстана. Энциклопедический справочник», Энциклопе-
дия «Писатели Казахстана», Энциклопедия «Павлодарское Прииртышье», 
«1938–2008 гг. Хронограф Павлодарской области», «Культура и искусство 
Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты», «Кто есть кто в Пав-
лодарской области», «Почетные Граждане города Павлодара», областные 
газеты «Сарыарқа самалы», «Звезда Прииртышья» и др. Чтобы воспользо-
ваться источниками, необходимо записаться в библиотеку. Все услуги би-
блиотека предоставляет бесплатно.

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

Издание также включает хронологический указатель юбилейных дат 
Республики Казахстан на 2023 год и указатель юбилейных дат зарубежных 
деятелей науки, искусства, культуры, литературы на 2023 год. 

Электронная версия Календаря «Знаменательные и памятные даты 
Павлодарской области на 2023 год» размещается на сайте библиотеки. 

Данное библиографическое пособие предназначено для работников би-
блиотек и других культурных учреждений, а также круга читателей, интере-
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сующихся историей нашего края.
 Свои замечания просим высылать по адресу: 
 140000 г. Павлодар
 Ул. Академика Сатпаева, 104
 Областная библиотека им. С. Торайгырова,
 Отдел краеведческой библиографии и цифровых технологий.
 http:www.pavlodarlibrary.kz, e–mail: ounbpavlib@yandex.kz 
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К 85–ЛЕТИЮ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Павлодарская область об-
разована в январе 1938 года, 
расположена на берегу Иртыша, 
самой крупной реки Казахста-
на, с областным центром  – го-
родом Павлодар, находится на 
северо–востоке Казахстана и 
граничит на севере  – с Омской, 
северо–востоке  – с Новосибир-
ской, на востоке  – с Алтайским 
краем РФ, на юге  – с Восточ-
но–Казахстанской и Караган-
динской областями, на западе 
с Акмолинской и Северо–Казах-
станской областями РК.

Большая часть области находится в пределах юга Западно–Сибирской 
равнины, являющейся величайшей равниной земного шара, и в настоящее 
время занимает площадь 127,5 тыс. км². Очень интересен рельеф юго–за-
падной части региона. Среди раскрашенной в желто–коричневый цвет по-
лупустынной степи и мелкосопочника, со скудной растительностью можно 
увидеть небольшой горно–лесной оазис Баянаула. Это и есть один из живо-
писнейших уголков Казахстана, одно из лучших мест отдыха и туристских 
походов, путешествий в сказку наяву.

По территории области протекают более 140 рек. Единственная круп-
ная река  – Иртыш протекает с Ю.–В. на С.–З. на протяжении около 500 км 
и имеет ряд протоков–стариц и островов. В мелкосопочнике начинаются 
реки Тундык, Ащису, Шидерты, Оленты и др., не достигающие Иртыша и 
заканчивающиеся в бессточных озёрах. От Иртыша построен канал Иртыш  
– Караганда, на котором сооружено несколько плотин и водохранилищ. 
В области много озёр, главным образом солёных: Селетытениз, Кызыл-
как, Жалаулы, Шурексор, Карасор, Жамантуз, Калкаман и др.  – на левобе-
режье; Маралды, Мойылды, Большой Ажбулат и др.– на правобережье.

В Павлодарской области насчитывается 1200 малых озёр. Около сот-
ни из них пресные, а остальные солёные. На территории области разведано 
одиннадцать месторождений подземных вод с эксплуатационными запаса-
ми 3,8 миллиона кубических метров в сутки. Все они пригодны для питья 
и орошения.

В долине Иртыша  – злаково–разнотравные и пойменные луга, залив-
ные сенокосы и ленточные боры; вокруг озёр и в долинах пересыхающих 
рек  – злаково–осоковые луга и тростниковые заросли. В южной части ле-
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вобережья Иртыша  – типчаково–полынные и полынно–солянковые полу-
пустыни на светло–каштановых почвах с пятнами солонцов и солончаков, 
используемые под пастбища; на песчаных участках правобережья  – ленточ-
ные сосновые боры.

Флора Баянаульского района довольно разнообразна: произрастают 
более 270 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. На со-
лончаках растительный покров большей частью состоит из чия, тростни-
ка, солероса, солончаковатого подорожника, полыни, люцерны. Основны-
ми лесообразователями и их спутниками являются: сосна обыкновенная, 
берёза повислая, пушистая, ольха лейкая, осина, можжевельник, боярыш-
ник алтайский, черёмуха обыкновенная, калина обыкновенная, рябина си-
бирская, малина. В степях Павлодарской области имеются грызуны (степ-
ная пеструшка, заяц–беляк, сурок–байбак, суслик, тушканчик), встречаются 
хищники: волк, лисица, степной хорь, ласка; из птиц распространены жаво-
ронки, перепел, утки, кулики и др. В озёрах: карась, чебак, линь, окунь; в 
Иртыше: щука, окунь, судак, язь, налим, нельма.

Павлодарская область – крупный индустриальный центр Казахстана, 
представляющий собой многоотраслевой промышленный комплекс, ори-
ентированный на производство электрической и топливной энергии, гли-
нозёма, продукции нефтепереработки, машиностроения, лёгкой и пищевой 
промышленности, строительных материалов. Наиболее крупными предста-
вителями металлургической промышленности являются АО «Алюминий 
Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод 
ферросплавов – филиал АО ТНК «Казхром». Горнодобывающая промыш-
ленность представлена такими крупными предприятиями как: ТОО «Бога-
тырь Аксес Комир», ЗАО «Майкубен Вест». В области действует одно из 
крупных предприятий в Республике по производству нефтепродуктов – АО 
«Павлодарский нефтехимический завод».

В составе области три города: Павлодар, Экибастуз, Аксу и десять 
сельских районов: Актогайский, Баянаульский, Железинский, Иртышский, 
Теренкольский, Аккулинский, Майский, Павлодарский, Успенский, Щер-
бактинский. Центр области – город Павлодар, является одним из старейших 
и красивейших городов Республики, расположенный на берегу Иртыша – 
самой крупной реки в Казахстане. Воспетый поэтами он восхищает своих 
гостей широкими проспектами и улицами, тенистыми парками и аллеями, 
цветниками и фонтанами, здесь чисто, светло и уютно в любое время года.

Павлодар – признанный центр культуры и искусства северного Казах-
стана. Свято оберегают павлодарцы памятники истории и культуры своего 
народа. Музеи, выставки, презентации культурных достижений здесь очень 
популярны и посещаемы. Город имеет богатую историю и давние культур-
ные традиции. Павлодарское Прииртышье – Родина известных деятелей на-
уки, культуры и искусства. Здесь родились: Каныш Сатпаев, Григорий По-
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танин, Алькей Маргулан, Султанмахмут Торайгыров, Шафик Чокин, Жумат 
Шанин, Машхур Жусуп Копеев, Дихан Абилев, Шакен Айманов, Жарылга-
пберды, Жаяу Муса, Иса Байзаков, Сабит Донентаев, Павел Васильев и дру-
гие, прославившие не только нашу область, но и Республику. Белокаменной 
полосой вдоль Иртыша раскинулся этот доброжелательный и гостеприим-
ный город.

На правом берегу р. Иртыш расположен Палеонтологический памят-
ник природы Республиканского значения «Гусиный перелёт». Захоронение 
неогеновых ископаемых животных  – гиппариона (трехпалой лошади), но-
сорога, жирафа, саблезубого тигра и др., обитавших 7–10 млн лет назад, 
находятся на глубине 6–8 м. Захоронение гиппарионовой фауны является 
крупнейшим в Евразии.

Город Экибастуз 12 июня 2022 года отметил свой шестидесятипятилет-
ний юбилей. История и возникновение города неразрывно связана с разви-
тием Экибастузского месторождения каменного угля. В 1954 году началась 
эксплуатация первого угольного разреза. В 1957 году на карте Казахстана 
появился новый город – Экибастуз. В настоящее время численность насе-
ления города и сельской зоны составляет 140 тысяч человек. В городе ра-
ботают одно высшее учебное заведение, семь ССУЗов и ПЛ, сорок четыре 
общеобразовательных, пять детских спортивных, одна художественная и 
одна музыкальная школы, более 28 детских садов, 40 лечебных учрежде-
ний. К культурно–просветительским объектам относятся центральная го-
родская библиотека, Дом Дружбы, в котором функционируют 10 этнокуль-
турных центров, городской музей, Центральный городской дворец культуры 
«Өнер», городской парк культуры и отдыха «Шахтер».

Город Аксу  – город в Павлодарской области в 50 км к югу от г. Павло-
дара на левом берегу Иртыша. Территория города и его сельского региона 
граничит с Актогайским районом на севере, с Баянаульским, Майским, Ак-
кулинским  – на юге, с Павлодарским – на западе, с сельской зоной города 
Экибастуза – на востоке.

История города неразрывно связана с открытием залежей каменного 
угля в районе Экибастуз. В 1897 году от Экибастуза началось строитель-
ство 109–вёрстного железнодорожного пути. Воскресенская железная до-
рога проходила по территории будущего города. На месте соприкосновения 
дороги с Иртышом появилась пристань, стали развиваться два посёлка: ад-
министративный и рабочий. В 1914 году был утвержден план нового по-
сёлка Ермак. 4 мая 1993 года город Ермак переименован в город Аксу. Че-
рез несколько лет решением акима области от 9 июля 1997 года территория 
упраздненного Аксуского района включена в границы города Аксу как сель-
ская зона – сельские округа и поселок Калкаман переданы в административ-
ное подчинение города Аксу.

Современный Аксу – это промышленный, сельскохозяйственный город 
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в Павлодарской области. Численность населения города составляет око-
ло 70 000 человек, из них сельских жителей более 29 000 человек. Про-
изводственную инфраструктуру города представляют два градообразую-
щих предприятия: Аксуский завод ферросплавов и электрическая станция 
Евроазиатская энергетическая корпорация. Энергетиками города с начала 
2001 года выработано 5.580.7 миллионов киловатт часов электроэнергии и 
612.0 гекокалорий тепловой энергии. С 1962 года началось строительство 
промышленных объектов завода ферросплавов. В январе 1968 года на заво-
де была выплавлена первая тонна ферросплавов, а в июле 1970 года завер-
шился запуск 8–ми плавильных печей цеха № 2. В 1995 году предприятие 
вошло в состав Транснациональной компании Казхром. Сельский регион 
города Аксу состоит из 1 посёлка, 3 сёл и 11 сельских округов. Сельскохо-
зяйственная специализация сельского региона города Аксу: мясомолочное 
животноводство, овощекартофелеводческое, птицеводческое. Важнейшим 
стратегическим объектом города является канал Иртыш–Караганда имени 
К. Сатпаева, основной поставщик питьевой воды в центральные и северные 
части Казахстана. 

https://visitkazakhstan.kz 
https://qazaqstan3d.kz

 



69

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

ЯНВАРЬ

1 –  90 лет (1933–1996) со дня рождения ученого–теплоэнергетика, док-
тора технических наук Заркеша Бекимовича Сакипова https://
ru.convdocs.org

1–  70 лет (1953) со дня рождения экономиста, Заслуженного деятеля куль-
туры РК, Министра финансов РК (1994–1996), Почетного граждани-
на Павлодарской области Александра Сергеевича Павлова https://
online.zakon.kz https://ru.wikipedia.org

1 –  65 лет (1958–1991) со дня рождения художника, монументалиста 
Александра Евгеньевича Овчинникова http://esim.pavlodarlibrary.kz

1 –  65 лет (1958) со дня сдачи в эксплуатацию кинотеатра «Октябрь» 
(нынездание ОНТ и КДД «Шанырақ») https://qrgid.info

3 –  95 лет (1928–1994) со дня рождения инженера–строителя, Заслужен-
ного строителя КазКСР, Почетного гражданина г. Павлодара Алексан-
дра Васильевича Ломова https://ru.wikipedia.org http://www.arhiv.
pavlodar.gov.kz

5 –  95 лет (1928) со дня рождения ученого–биолога, доктора биологи-
ческих наук Александра–Шайхи Мухатаевича Амарбаева http://
galym.pavlodarlibrary.kz

6 –  120 лет (1903–1943) со дня рождения ученого–медика, кандидата ме-
дицинских наук, участника Великой Отечественной войны Минжа-
мал Гильфановны Тумашевой http://salauatty.pavlodarlibrary.kz

8 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–медика, доктора медицинских 
наук, академика Академии медицинских наук Казахстана Тельмана 
Зейнулловича Сейсембекова http://salauatty.pavlodarlibrary.kz

 http://m.ekaraganda.kz
8 –  85 лет (1938–2001) со дня рождения ученого–селекционера, доктора-

сельскохозяйственных наук, Заслуженного зоотехника КазССР Аипа 
Кисановича Кусаинова https://www.kazpravda.kz

10 –  85 лет (1938–2015) со дня рождения педагога, историка, Заслуженного 
деятеля культуры РК, председателя Павлодарского областного теле-
радиокомитета (1985–1992), руководителя управления культуры Пав-
лодарской области (1992–1998), председателя общества «Қазақ тілі» 
(2001–2011) Мурата Мусайбековича Абдрахманова

10 –  55 лет (1968) со дня ввода в эксплуатацию Аксуского завода феррос-
плавов https://www.kazchrome.comhttps://ru.wikipedia.org

12 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–энергетика, доктора техниче-
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ских наукДюсембы Жусуповича Темирбаева http://irtbiblioteka.kz
15 –  85 лет (1938) со дня образования Павлодарской области https://

ru.wikipedia.org https://tochka–na–karte.ru https://visitkazakhstan.kz
15 –  105 лет (1918–1986) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя 

КазССР Шайхы Абильдина https://dereksiz.org
20 –  95 лет (1928–1993) со дня рождения педагога, журналиста, редакто-

ра областной газеты «Кызыл Ту» (1981–1988), директора областного 
историко–краеведческого музея имени Г.Н. Потанина (1988–1993), 
Заслуженного работника культуры КазССР Балтабая Бекжановича 
Сейсенбекова http://esim.pavlodarlibrary.kz

21 –  60 лет (1963) со дня основания Аксуского городского суда https://2gis.
kz https://zoon.kz

21 –  90 лет (1933) со дня рождения фотохудожника, члена Союза фотоху-
дожников России, Почетного члена французского фотографическо-
го общества «Темный фонтан» Бориса Захаровича Краснянского 
http://esim.pavlodarlibrary.kz https://pavon.kz

24 –  45 лет (1978) со дня открытия ККГП «Павлодарская областная сто-
матологическая поликлиника» http://salauatty.pavlodarlibrary.kz 
https://company.medelement.com https://depzdravgov.kz

ФЕВРАЛЬ

3 –  100 лет (1923–1945) со дня рождения Героя Советского Союза Васи-
лия Васильевича Степаненко http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://
ru.wikipedia.org https://ksors.kz

4 –  85 лет (1938) со дня утверждения города Павлодара областным цен-
тром https://ru.wikipedia.org https://inbusiness.kz

15 –  95 лет (1928–2020) со дня рождения педагога, заслуженного учителя 
КазССР, Отличника просвещения СССР и КазССР, Почетного гражда-
нина Экибастуза Тажибая Рахметуллиновича Шаймерденова http://
orleupvl.kz

16 –  90 лет (1933) со дня рождения ученого–философа,доктора философ-
ских наук, академика, депутата Сената Парламента РК Жабайхана 
Мубараковича Абдильдина http://galym.pavlodarlibrary.kz https://
ru.wikipedia.org

16–  110 лет (1913–1944) со дня рождения Героя Советского Союза Серик-
бая Муткенова http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.
org https://warheroes.ru

16 –  110 лет (1913–2009) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Павла Леонтьевича Кравца https://warheroes.ru

20 –  65 лет (1958) со дня рождения художника, члена Союза художников 
Казахстана Жасыбая Кабылдинова https://pavlodartv.kz
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20 –  95 лет (1928) со дня рождения ученого–философа,доктора философских 
наук Нурмухана Капесовича Капесова https://ru.bayanaulcbs.kz

20 –  75 лет (1948) со дня рождения общественного и политического дея-
теля, депутата Мажилиса Парламента РК, Почетного гражданина г. 
Аксу и Павлодарской области Тито Уахаповича Сыздыкова https://
ru.wikipedia.org

21 –  80 лет (1943) со дня рождения ученого–филолога, доктора филологи-
ческих наук, академика Нагимы Жалеловны Сагандыковой https://
academy.kz 

22 –  70 лет (1953) со дня рождения журналиста, писателя, члена Союза пи-
сателей Казахстана, члена Союза писателей России Юрия Дмитрие-
вича Поминова http://map.pavlodarlibrary.kz https://adebiportal.kz

26 –  100 лет (1923–2010) со дня рождения педагога, ученого–филолога, 
доктора филологических наук Валентины Николаевны Поповой 
https://yujanka.kzhttps://archive.np.kz

28 –  105 лет (1918–1975) со дня рождения композитора, Заслуженного деяте-
ля искусств КазССР Садыка Каримбаева http://esim.pavlodarlibrary.
kz https://ru.wikipedia.org

29 –  55 лет (1968) со дня открытия первого в области широкоформатного 
кинотеатра «Аврора» (ныне БЦ «ALTYN Business Park») https://
umihelp.com

МАРТ

2 –  45 лет (1978) со дня открытия трамвайного движения по улице Мира 
в г. Павлодаре http://www.pavlodartram.kz

10 –  80 лет (1943–2013) со дня рождения поэта, журналиста, члена Союза 
журналистов Казахстана, Почетного гражданина г. Экибастуза Аман-
гельды Кантарбаева https://www.caravan.kz

13 –  100 лет (1923–2013) со дня рождения строителя, архитектора, руково-
дителя управления архитектуры и градостроительства Павлодарской 
области (1970 – 1974 гг.), участника Великой Отечественной войны, 
Почетного гражданина г. Павлодара Зейнекена Кабдуалиевича Каб-
дуалиева http://esim.pavlodarlibrary.kz

14 –  80 лет (1943–1997) со дня рождения основателя школы дзюдо Павло-
дарской области, Заслуженного работника физической культуры СССР, 
Заслуженного тренера РК Батырбека Сейсенбаевича Сейсенбаева 
http://arhiv.pavlodar.gov.kz

14 –  160 лет (1863) со дня утверждения первого плана застройки Павло-
дара https://adilet.zan.kz

15 –  100 лет (1923–2005) со дня рождения Героя Советского Союза Макси-
ма Ивановича Милевского http://erlik.pavlodarlibrary.kz
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15 –  80 лет (1943) со дня рождения актера, Заслуженного артиста РК, ди-
ректора Павлодарского областного казахского музыкально–драматиче-
ского театра имени Ж. Аймаутова (2005–2013), члена Союза театраль-
ных деятелей РК, Почетного гражданина города Аркалык Мухтара 
Садуакасовича Манапа http://esim.pavlodarlibrary.kz

15 –  75 лет (1948) со дня рождения ученого–медика, доктора медицин-
ских наук, академика, основателя казахстанской школы фитофарма-
кологии, первого председателя Казахстанского Фармакологического 
Государственного комитета (1993–2003 гг.), Почетного гражданина 
Баянаульского района, Почетного гражданина Павлодарской области, 
Отличника здравоохранения РК Кайроллы Дюсенбаевича Рахимо-
ва http://salauatty.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org http://
www.nma.org.kz

16 –  65 лет (1958) со дня рождения поэта, писателя, члена Союза писателей 
Казахстана, общественного деятеля, редактора областного журнала 
«Ақбеттау», Заслуженного работника культуры РК, Почетного гражда-
нина Ерейментауского и Баянаульского районов Сайлау Ашеновича 
Байбосына

 http://map.pavlodarlibrary.kz https://kk.wikipedia.org
17–  100 лет (1923–2005) со дня рождения участника Великой Отечествен-

ной войны, первоцелинника, заместителя председателя областного Со-
вета общества охраны памятников истории и культуры (1979–1987 гг.) 
Ивана Федоровича Кабурнеева

18 –  85 лет (1938) со дня выхода в эфир Павлодарского областного радио 
«Халық радио» https://pavlodartv.kz

19 –  110 лет (1913–1984) со дня рождения педагога, Заслуженного учите-
ля КазССР, Почетного гражданина г. Павлодара, директора Павлодар-
ского педагогического колледжа (1948–1982 гг.) Бейсена Ахметовича 
Ахметова https://ru.wikipedia.org

31 –  95 лет (1928–1997) со дня рождения художника, поэта, педагога, члена 
Союза поэтов Казахстана, члена Союза художников Казахстана Мара-
та Григорьевича Динерштейна http://www.prom.pavlodar.gov.kz

 Март–85 лет (1938) со дня открытия средней общеобразовательной 
школы №11 г. Павлодара https://goo.edu.kz

АПРЕЛЬ

1 –  85 лет (1938) со дня организации прокуратуры Павлодарской обла-
сти https://www.gov.kz

2 –  95 лет (1928) со дня рождения спортсмена, боксера, ветерана физи-
ческой культуры, отличника физической культуры и спорта КазССР, 
Заслуженного тренера РК, Почетного деятеля физической культуры 
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и спорта РК Рафаэля Гайсича Вахитова https://100janaesim.ruh.kz 
https://pavlodartv.kz

2 –  75 лет (1948) со дня рождения режиссера, киносценариста, эконо-
миста, члена Союза кинематографистов Казахстана, Заслуженного 
деятеля Казахстана Сламбека Тлеугабыловича Тауекелова https://
ru.wikipedia.org

2 –  60 лет (1963) со дня рождения художника, члена Международной фе-
дерации Союза художников России и Союза художников Казахстан 
Андрея Оразбаева http://esim.pavlodarlibrary.kz

3 –  100 лет (1923–2004) со дня рождения альпиниста, организатора управ-
ления спортивного строительства, Заслуженного тренера КазССР по 
альпинизму Аркадия Момуновича Аширбекова http://ourrocks.kz

7 –  105 лет (1918) со дня выхода в свет областной газеты «Звезда Приир-
тышья» https://irstar.kz

11 –  65 лет (1958) со дня открытия Дома пионеров в г. Экибастузе (ныне 
КГКП «Центр творчества детей и юношества «Кайнар») https://kainar.
ucoz.kz

12 –  65 лет (1958) со дня рождения художника, члена Союза художников 
Казахстана Турара Туеловича Тулеева http://esim.pavlodarlibrary.kz

13 –  85 лет (1938) со дня организации Павлодарской госавтоинспекции 
(ныне Специализированный ЦОН) https://egov.kz

18 –  85 лет (1938) со дня основания газеты г. Аксу «Ақсу жолы» https://
pavlodartv.kz

19 –  70 лет (1953–2013) со дня рождения генерал–майора полиции, началь-
ника ДВД Павлодарской области(2002–2007 гг.) Мурата Ахметовича 
Тумарбекова https://nomad.su https://www.youtube.com

21 –  80 лет(1943–2016) со дня рождения журналиста, члена Союза журна-
листов Казахстана, Почетного журналиста, главного редактора газеты 
«Баянтау» (1972–2015) Шакрата Даулетжановича Шалбая

 https://kalamger.ucoz.kz

МАЙ

1 –  100 лет (1923–1999) со дня рождения писателя–прозаика, члена 
Союза писателей Казахстана Раимкула Ауталипова http://map.
pavlodarlibrary.kz http://pavelskaz.ru

1 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–математика, доктора физико–
математических наук, профессора, академика Академии социальных 
наук РК, Почетного гражданина Лебяжинского района, ветерана труда 
Мейрама Хамитовича Хамитова https://tou.edu.kz

3 –  100 лет (1923–1983) со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Назаровича Кудина http://erlik.pavlodarlibrary.kz
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4 –  30 лет (1993) со дня переименования Краснокутского района в Акто-
гайский https://ru.wikipedia.org

4 –  30 лет (1993) со дня переименования города Ермака в Аксу https://
ru.wikipedia.org

5 –  70 лет (1953) со дня рождения профессора, директора ОЦНТ и КДД 
«Шанырак» (2002–2015 гг.), Заслуженного деятеля культуры РК, По-
четного гражданина Актогайского района Ермурата Ныкатовича 
Тлегенова http://esim.pavlodarlibrary.kz

9 –  55 лет (1968) со дня открытия Дворца культуры металлургов в г. 
Павлодаре (ныне областной казахский музыкально–драматиче-
ский театр имени Ж. Аймаутова) https://turistpavl.ucoz.ru

9 –  75 лет (1948) со дня открытия в г. Павлодаре памятника воинам Со-
ветской Армии, умершим от ран в Павлодарском эвакогоспитале 
https://cbspvl.kz http://arhiv.pavlodar.gov.kz

13 –  95 лет (1928–1991) со дня рождения ученого, педагога, кандидата педа-
гогических наук, отличника народного просвещения КазССР Габдул–
Уахапа Садвакасовича Капенова https://ppu.edu.kz

13 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–историка, доктора историче-
ских наук, профессора, проректора по научной работе КазГосЖенПИ 
(1992–1999 гг.) Адильхана Нургалиевича Кудайбергенова https://
online.zakon.kz

14 –  95 лет (1928–2000) со дня рождения поэта, краеведа, журналиста Сер-
гея Алексеевича Музалевского http://map.pavlodarlibrary.kz

15 –  95 лет (1928–2020) со дня рождения ученого–языковеда, доктора фи-
лологических наук, профессора, академика Казахстанской академии 
педагогических наук, Заслуженного деятеля науки КазССР, Отличника 
образования КазССР, Почетного работника образования РК,Заслужен-
ного деятеля наук РК Нуржамал Оралбаевны Оралбаевой https://
ru.wikipedia.org

16 –  85 лет (1938) со дня открытия гимназии для одаренных детей имени 
Абая http://abai–gymnasium.edu.kz

19 –  110 лет (1913–1994) со дня рождения ученого–металлурга, доктора 
технических наук, академика НАН РК, Заслуженного деятеля нау-
ки КазССР Ибрагима Абильгазиевича Онаева https://patentdb.
ruhttps://www.inform.kz

25 –  80 лет (1943–2014) со дня рождения актера, педагога, Заслуженного 
деятеля культуры РК, артиста разговорного жанра филармонии г. Пав-
лодара, директора областного казахского музыкально–драматического 
театра имени Ж. Аймауытова (1990–1997 гг.) Бектаса Титаевича Та-
палшинова http://esim.pavlodarlibrary.kz

27 –  90 лет (1933–2001) со дня рождения поэта, члена литературного объе-
динения имени П. Васильева, члена Союза писателей Казахстана Иго-
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ря Минакова http://dialog.pavlodarlibrary.kzhttps://pavon.kz
 Май – 175 лет (1848) со дня проведения первой Ботовской (Куяндин-

ской) ярмарки https://ru.wikipedia.org https://e–history.kz
 Май – 85 лет (1938) со дня образования Государственного архива 

Павлодарской области http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz
 Май – 50 лет (1973) со дня образования Павлодарского областно-

го совета охраны памятников (ныне комиссия по охране памят-
ников истории и культуры Павлодарской области) https://www.
oblmaslihat.pavlodar.gov.kz

 Май – 35 лет (1988) со дня образования образцового фольклорного ан-
самбля «Русские узоры» http://collegy.ucoz.ru

 Май – 15 лет (2008) со дня открытия уйгурского этнокультурного 
объединения Павлодарской области http://www.ankpvl.kz

ИЮНЬ

1 –  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, Заслуженного деятеля 
культуры РК, члена Союза журналистов РК, Почетного граждани-
на г. Павлодара Галии Кусаиновны Балтабаевой https://old.elorda.
infohttps://vechastana.kzhttps://ruh.kz

1 –  95 лет (1928–2003) со дня рождения государственного и обществен-
ного деятеля, депутата Верховного Совета СССР 9–го и 10–го созыва, 
Почетного гражданина Павлодарской области Амануллы Габдулхае-
вича Рамазанова https://ru.wikipedia.org

9 –  45 лет (1978) со дня введения в строй ТОО «Павлодарский нефтехи-
мический завод» https://www.pnhz.kz

9 –  220 лет (1803–1857) со дня рождения польского поэта, путешественника, 
этнографа, исследователя Павлодарского Прииртышья Адольфа Михай-
ловича Янушкевича https://ru.wikipedia.orghttps://assembly.kz

10 –  85 лет (1938) со дня рождения художника, скульптора, члена Союза ху-
дожников Казахстана Кокена Ертаевича Темиргалиева http://esim.
pavlodarlibrary.kz

12 –  130 лет (1893–1966) со дня рождения русского ученого–палеонтолога, 
исследователя Павлодарского Прииртышья Юрия Александровича 
Орлова https://ru.wikipedia.org

18 –  30 лет (1993) со дня присвоения Павлодарской областной больнице 
имени Галыма Султанова http://salauatty.pavlodarlibrary.kz https://
oblmedical.kz

19 –  100 лет (1923–1997) со дня рождения ученого–филолога, доктора фи-
лологических наук, профессора Евгения Александровича Седель-
никова https://shafer.pavlodar.com

25 –  95 лет (1928–1976) со дня рождения журналиста, акына–импровизато-
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ра Муксихана Заитова http://esim.pavlodarlibrary.kz
 Июнь– 30 лет (1993) со дня переименования улицы Куйбышева в ули-

цу Торайгырова https://2gis.kz
 Июнь – 50 лет (1973) со дня ввода в эксплуатацию Павлодарского 

химического завода (ныне АО «Каустик») https://caustic.kz

ИЮЛЬ

5 –  70 лет (1953) со дня открытия Егиндыбулакской средней школы Ба-
янаульского района https://bayanauledu.kz

5 –  105 лет (1918–1967) со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
депутата Верховного Совета КазССР Степана Ивановича Шевцова 
https://ru.wikipedia.org

6 –  90 лет (1933) со дня рождения ученого–геолога, доктора геолого–ми-
нералогических наук, академика АН КазССР, Заслуженного деятеля 
науки КазССР, Лауреата премии имени К.И. Сатпаева Мухтара Мука-
шевича Бакенова https://ru.wikipedia.org

6 –  90 лет (1933) со дня рождения государственного и общественного де-
ятеля, Почетного гражданина города Павлодара, Почетного строителя 
РК Евгения Григорьевича Азарова https://ru.wikipedia.org

10 –  100 лет (1923–2014) со дня рождения государственного и обществен-
ного деятеля, Почетного гражданина Павлодарской области, ветера-
на ВОв Кабдеша Темирбаевича Нуркина https://www.oblmaslihat.
pavlodar.gov.kz https://yvision.kz

22 –  110 лет (1913–2014) со дня рождения краеведа, фотографа, художни-
ка, участника Великой Отечественной войны, директора областного 
историко–краеведческого музея имени Г.Н. Потанина (1958–1966 гг.), 
Почетного гражданина г. Павлодара Ивана Васильевича Лагутина 
http://esim.pavlodarlibrary.kz 

24 –  80 лет (1943) со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
академика Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, ректора Рудненского индустриального институ-
та(1984–2004 гг.) Иманали Сейдувалиевича Ахметова https://www.
famous–scientists.ru

24 –  75 лет (1948) со дня начала регулярного движения пассажирских ав-
тобусов в Павлодаре

24 –  75 лет (1948) со дня образования второго Экибастузского угольного 
разреза http://www.bogatyr.kz

29 –  100 лет (1923) со дня установления обелиска на братской могиле 
венгров в с. Галкино

 Июль – 100 лет назад (1923) в г. Павлодаре состоялся первый фут-
больный матч https://kff.kz
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АВГУСТ

3 –  120 лет (1903–1986) со дня рождения ученого–географа, топони-
миста, кандидата географических наук, участника Великой Отече-
ственной войны, члена Всесоюзного Географического общества и то-
понимического Совета Гали Конкашбаевича Конкашбаева https://
ru.wikipedia.org

4 –  70 лет (1953) со дня переименования улицы Лассаля в улицу имени 
В.Г. Короленко (ныне улица Бухар жырау) https://2gis.kz

6–  50 лет (1973) со дня рождения певицы, кандидата педагогических 
наук, Заслуженного деятеля культуры Казахстана Меруерт Балгаба-
евны Тусупбаевой https://www.kino–teatr.ru

7 –  75 лет (1948) со дня организации Павлодарского областного кожно–
венерологического диспансера https://depzdravgov.kz

9 –  80 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-
стана и Монголии Акына Алаканулы http://map.pavlodarlibrary.kz

10 –  65 лет (1958) со дня производства первой продукции Павлодарского 
комбината ЖБИ–1 (ныне ТОО «ДСК ТемірТас») https://pavon.kz

12 –  55 лет (1968) со дня выпуска первых тракторов ДТ–75М «Казахстан» 
с главного конвейера Павлодарского тракторного завода (ныне ТОО «Ка-
стинг» и ТОО «KSP Steel») http://www.casting.kz http://www.kspsteel.kz

13 –  80 лет (1943) со дня организации спичечного производства в Павло-
даре (ныне ТОО «Завод Гофротара») https://kz.bizorg.su

15 –  125 лет (1898–1967) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Ивана Петровича Перова https://wikipedia.tel

16 –  90 лет (1933) со дня рождения металлурга, кандидата технических 
наук, академика, директора Павлодарского химического завода (1977–
1978 гг.), Почетного гражданина Павлодарской области и г. Павлодара 
Сапарбека Султановича Беркетова https://ru.wikipedia.org

19 –  60 лет (1963) со дня рождения спортсмена, марафонца, мастера спорта 
международного класса, Почетного гражданина г. Экибастуза Марата 
Толегеновича Жыланбаева https://ru.wikipedia.org

20 –  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, акына, переводчика, чле-
на Союза журналистов Казахстана Шолпан Байгалы http://map.
pavlodarlibrary.kz

20 –  75 лет (1948) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки КазССР 
Шолпан Байгабыловой http://www.prom.pavlodar.gov.kz

28 –  95 лет (1928–1978) со дня рождения поэта, переводчика, директора Го-
сударственной книжной палаты КазССР (1972–75 гг.), директора изда-
тельства «Жалын» (1975–78 гг.) Кабдыкарима Идрисова http://map.
pavlodarlibrary.kz
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СЕНТЯБРЬ

1 –  100 лет (1923–1995) со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
Почетного гражданина г. Павлодара Анатолия Васильевича Бакла-
нова https://ru.wikipedia.org https://warheroes.ru

4 –  125 лет (1898–1944) со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Ни-
колаевича Елгина http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://warheroes.ru

6 –  90 лет (1933–2008) со дня рождения живописца, монументалиста, 
члена Союза художников Казахстана Сергея Петровича Шаронова 
http://esim.pavlodarlibrary.kz 

8 –  95 лет (1928) со дня рождения ученого–зоотехника, доктора сельскохозяй-
ственных наук Мусапира Жумабаева https://pavlodarica.fandom.com

9 –  100 лет (1923–1999) со дня рождения кавалера ордена Славы 3–х степе-
ней, Почетного гражданина г. Павлодара, участника ВОв Ивана Денисо-
вича Ворушина http://erlik.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org

9 –  100 лет (1923) со дня проведения в Павлодаре первой городской спар-
такиады

10 –  100 лет (1923–1999) со дня рождения педагога, Героя Социалистическо-
го Труда, Заслуженного учителя КазССР, Почетного гражданина г. Аксу 
Мажена Кабылбекова https://ru.wikipedia.org

15 –  95 лет (1928–1999) со дня рождения государственного и общественно-
го деятеля, публициста, дипломата, министра иностранных дел КазС-
СР (1981–89 гг.), депутата Верховного Совета КазССР Михаила Ива-
новича Исиналиева https://ru.wikipedia.org

16 –  120 лет (1903) со дня открытия первого полусреднего учебного заведе-
ния в г. Павлодаре – женской прогимназии https://www.kazportal.kz

16 –  65 лет (1958) со дня открытия средней школы №14 г. Павлодара 
https://goo.edu.kz

20 –  105 лет (1918–2018) со дня рождения ученого–историка, кандидата 
исторических наук, профессора, Заслуженного деятеля наук РК, вете-
рана Великой Отечественной войны Габбаса Жуматовича Жуматова 
https://ru.wikipedia.org

30 –  15 лет (2008) со дня открытия Дома дружбы в г. Павлодаре (ныне 
КГУ «Қоғамдық келісім») http://www.ankpvl.kz

ОКТЯБРЬ

1 –  160 лет (1863–1938) со дня рождения художника, члена Союза ху-
дожников Казахстана Виктора Павловича Батурина http://esim.
pavlodarlibrary.kz https://lifepvl.kz

1 –  70 лет (1953) со дня открытия Железинской районной детской би-
блиотеки http://pavlodarlibrary.kz
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1 –  75 лет (1948–2019) со дня рождения композитора, заслуженного де-
ятеля культуры Казахстана, Почетного гражданина Майского района 
Каирбека Муфтановича Сатиева https://cbspvl.kz

2 –  65 лет (1958) со дня открытия Павлодарской городской поликлини-
ки №5 http://salauatty.pavlodarlibrary.kz https://depzdravgov.kz

2 –  80 лет (1943–2006) со дня рождения генерала–майора Министерства 
внутренних дел КазССР, Почетного работника Министерства внутрен-
них дел КазССР, начальника УВД Павлодарской области (1992–98 гг.) 
Ойрата Рахметовича Дюсенбаева https://library.tou.edu.kz

4 –  105 лет (1918–1962) со дня рождения педагога, Заслуженного работни-
ка народного просвещения КазССР Мусахана Канапьянова https://
petropavltv.kz 

8 –  100 лет (1923) со дня открытия первого детского сада в Павлодаре
10 –  100 лет (1923–2002) со дня рождения военачальника, генерал–майо-

ра МВД РК, Заслуженного работника МВД СССР, участника Великой 
Отечественной войны, депутата Верховного Совета КазССР Ахмета 
Тумарбековича Тумарбекова https://www.zakon.kz

15 –  75 лет (1948) со дня рождения художника, члена Союза художников Ка-
захстана Владимира Николаевича Баранова https://socrealizm.com.ua

15 –  110 лет (1913–1980) со дня рождения актера, Заслуженного артиста 
КазССР, участника Великой Отечественной войны Калкена Шакено-
вича Адильшинова http://esim.pavlodarlibrary.kz

17 –  85 лет (1938) со дня рождения доктора философских наук, профессора, 
академика Академии социологических наук, Лауреата Государствен-
ной премии по науке и технике Мурата Сабитовича Сабитова http://
www.rusnauka.com

19 –  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, кандидата экономических наук, 
руководителя управления культуры Павлодарской области (1989–1992), 
главного редактора областной газеты «Сарыарқа Самалы» (1998–2011), 
председателя Павлодарского Клуба главных редакторов Мухита Мурсали-
евича Омарова http://esim.pavlodarlibrary.kz https://tou.edu.kz

20 –  100 лет (1923) со дня открытия Павлодарского агентства Госбанка 
(ныне Павлодарский областной филиал ГУ «Национальный банк Ре-
спублики Казахстан») https://ru.wikipedia.org https://adilet.zan.kz

22 –  30 лет (1993) со дня образования Павлодарского НИИ сельского хо-
зяйства (ныне ТОО «Павлодарская сельскохозяйственная опыт-
ная станция») http://nasec.kz

25 –  85 лет (1938–2013) со дня рождения ученого–политолога, доктора по-
литических наук, Заслуженного деятеля наук РК, академика Габита 
Нажмиденовича Иренова https://tou.edu.kz

28 –  130 лет (1893–1920) со дня рождения поэта–демократа, публициста 
и общественного деятеля Султанмахмута Торайгырова http://map.
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pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org
29 –  100 лет (1923–2017) со дня рождения поэта, Народного писателя РК, 

Заслуженного работника культуры КазССР, Лауреата Государственной 
премии КазССР, участника Великой Отечественной войны Музафара 
Алимбаева http://map.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org

НОЯБРЬ

5 –  45 лет (1978) со дня открытия Дворца школьников имени М. Катае-
ва http://www.dshk.kz

7 –  75 лет (1948–1999) со дня рождения журналиста, писателя, переводчи-
ка, члена Союза писателей Казахстана Мейрама Асылгазина http://
map.pavlodarlibrary.kz

10 – 95 лет (1928–1983) со дня рождения писателя, поэта–песенника, жур-
налиста, члена Союза писателей Казахстана Нутфуллы Шакенова 
http://map.pavlodarlibrary.kz

12 –  135 лет (1888–1919) со дня рождения педагога, профессора, редактора 
первой павлодарской газеты «Объединение» Павла Захаровича Ер-
макова http://merzim.pavlodarlibrary.kz

12 –  60 лет (1963) со дня открытия Дома культуры железнодорожников 
(ныне областная филармония имени И. Байзакова) http://qrgid.info

13 –  85 лет (1938–1996) со дня рождения художника, монументалиста, чле-
на Союза художников Казахстана Ивана Ильича Курбатова http://
esim.pavlodarlibrary.kz

15 –  85 лет (1938) со дня рождения художника, педагога, члена Союза ху-
дожников Казахстана, Заслуженного деятеля культуры РК Виктора 
Федоровича Поликарпова http://esim.pavlodarlibrary.kz

17 –  95 лет (1928–1996) со дня рождения финансиста, Почетного гражданина 
г. Павлодара Шоры Камзина https://pavlodartv.kz http://www.prom.
pavlodar.gov.kz

20–  75 лет (1948) со дня рождения художницы, монументалиста, члена Со-
юза художников Казахстана Любови Владимировны Хорошковой 
http://esim.pavlodarlibrary.kz

22 –  95 лет (1928–1992) со дня рождения Заслуженного строителя Казах-
ской ССР, Героя Социалистического Труда Германа Федоровича Еси-
на https://ru.wikipedia.org

28 – 95 лет (1928) со дня рождения ученого–медика, ревматолога, доктора 
медицинских наук, Заслуженного работника высшей школы КазССР 
Бакеш Шакимовны Шакимовой http://salauatty.pavlodarlibrary.kz 
https://rsp.mediar–press.net http://www.medzdrav.kz

28– 7 5 лет (1948) со дня рождения педагога, доцента, композитора Назым-
бека Сабитовича Дукенбаева https://goo.edu.kz
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ДЕКАБРЬ

1 –  95 лет (1928 – 2017) со дня рождения художника, члена Союза художников 
Казахстана Павла Григорьевича Лысенко http://esim.pavlodarlibrary.kz

3 –  120 лет (1903–1944) со дня рождения Героя Советского Союза Михаи-
ла Максимовича Катаева http://erlik.pavlodarlibrary.kz

3 –  10 лет (2013) со дня создания общественного объединения «Павло-
дарский Дом географии» http://www.pavgeo.kz

6 –  75 лет (1948) со дня организации первой областной выставки худож-
ников Павлодарской области 

12 –  105 лет (1918–1984) со дня рождения передовика производства, первой 
женщины–депутата Верховного Совета СССР Анны Абрамовны Гей-
ко https://ru.wikipedia.org

13 –  130 лет (1893–1967) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Данилы Наумовича Величко https://warheroes.ru

15 –  110 лет (1913–1990) со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
Казахстана, участника Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина г. Павлодара Халижана Нургожиновича Бекхожина 
http://map.pavlodarlibrary.kz

16 –  30 лет (1993) со дня открытия Дома культуры «Атамұра» в г. Экиба-
стузе (ныне КГКП «Центр культуры «Атамұра») https://statsnet.co

17 –  165 лет (1858–1914) со дня рождения русского ученого–педагога, 
фольклориста, исследователя Баянаула и Прииртышья Михаила Ми-
хайловича Сиязова https://prozhito.org

17 –  80 лет (1943) со дня открытия детской музыкальной школы №1 име-
ни Курмангазы https://goo.edu.kz

20 –  70 лет (1953) со дня открытия железнодорожной магистрали Акмо-
линск – Павлодар https://sknews.kz https://www.railways.kz

22 –  170 лет (1853–1919) со дня рождения русского ученого–геолога, иссле-
дователя Павлодарского Прииртышья Евграфа Степановича Федо-
рова https://ru.wikipedia.org

24 –  100 лет (1923–1947) со дня рождения Героя Советского Союза Сергея 
Алексеевича Елистратова http://erlik.pavlodarlibrary.kz

26 –  100 лет (1923–2017) со дня рождения ученого–юриста, доктора юри-
дических наук, Заслуженного юриста КазССР Заиркана Омаровича 
Ашитова https://askeri.sud.kz https://sud.gov.kz

27 –  110 лет (1913–1999) со дня рождения актера, Народного артиста КазС-
СР Шахана Алимхановича Мусина http://esim.pavlodarlibrary.kz 
https://ru.wikipedia.org

28 –  95 лет (1928–2001) со дня рождения художника, члена Союза худож-
ников Казахстана Василия Михайловича Мартынцева http://esim.
pavlodarlibrary.kz
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29 –  105 лет (1918–1987) со дня рождения ученого–медика, доктора меди-
цинских наук Беркута Айдархановича Айдарханова http://salauatty.
pavlodarlibrary.kz http://bibliotekar.kz

29 –  135 лет (1888–1930) со дня рождения общественного и государствен-
ного деятеля, журналиста, писателя, просветителя Шагита Гимадут-
диновичаАхмадиева https://kitap.kz

30 –  65 лет (1958–2017) со дня рождения актера, Заслуженного деятеля 
культуры РК, директора Павлодарского областного казахского музы-
кально–драматического театра имени Ж.Аймаутова (2014–2017), За-
служенного деятеля культуры РК Мухтара Хамитовича Байжумано-
ва http://esim.pavlodarlibrary.kz

30 –  20 лет (2003) со дня основания Павлодарской компании по распро-
странению электроэнергии (ныне АО «Павлодарская распредели-
тельная электросетевая компания») https://pavlodarenergo.kz

 Декабрь – 55 лет (1968) со дня начала эксплуатации Аксуской ГРЭС 
(с 1996 г. входит в состав АО «Евроазиатская энергетическая корпора-
ция»)https://www.erg.kz

 Декабрь – 50 лет (1973) со дня открытия Павлодарского завода сто-
ловых приборов https://podstakanoff.net

 Декабрь – 50 лет (1973) со дня открытия санатория–профилактория 
завода ферросплавов г. Аксу http://wikimapia.org

ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

330 лет (1693–1787) со дня рождения акына–импровизатора Бухар жы-
рау Калкаманулы http://esim.pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org

255 лет (1768–1850) со дня рождения акына Жанака Жанабайулы 
(Жанабатырулы) https://ru.wikipedia.org

225 лет (1798–1875) со дня рождения акына–импровизатора Сакау Ма-
укеулы http://esim.pavlodarlibrary.kz

205 лет (1818–1869) со дня рождения русского ученого–педагога, вос-
токоведа, тюрколога, исследователя Павлодарского Прииртышья Николая 
Федоровича Костылецкого https://ru.wikipedia.org

205 лет (1818–1884) со дня рождения государственного и общественно-
го деятеля, этнографа, фольклориста Мусы Шорманова http://sandiksha.
pavlodarlibrary.kz https://ru.wikipedia.org

195 лет (1828–1907) со дня рождения акына–импровизатора Жапара 
Куттыбайулы http://esim.pavlodarlibrary.kz

190 лет (1833–1886) со дня рождения мецената, благотворителя Аким-
бека мырза Альдебекулы http://pavlodarlibrary.kz

170 лет (1853–1926) со дня рождения духовного просветителя Габдылу-
ахита Хазрета Тиленшиулы https://nomad.su http://cbs.shcherbakty.kz
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170 лет (1853–1920) со дня рождения русского ученого–геолога, перво-
открывателя Майкаинского месторождения Александра Александровича 
Краснопольского https://ru.wikipedia.org

165 лет (1858–1931) со дня рождения поэта, этнографа, фолькло-
риста Машхур Жусупа Копеева http://map.pavlodarlibrary.kz https://
ru.wikipedia.org

160 лет (1863–1931) со дня рождения акына–импровизатора, компози-
тора Иманжусупа Кутпанулы http://esim.pavlodarlibrary.kz

155 лет (1868) со дня образования Павлодарского уезда, город Пав-
лодар стал центром Павлодарского уезда Семипалатинской области https://
ru.wikipedia.org

155 лет (1868–1946) со дня рождения акына–импровизатора, За-
служенного деятеля искусств КазССР Естая Беркимбаева http://esim.
pavlodarlibrary.kz

150 лет (1873–1938) со дня рождения участника гражданской войны, 
руководителя революционного движения в Павлодаре Терентия Дмитрие-
вича Дерибаса https://ru.wikipedia.org

150 лет (1873–1933) со дня рождения просветителя, общественного де-
ятеля Жармухамбета Тленшина http://qrgid.info

145 лет (1878–1969) со дня рождения народной мастерицы Райман 
(Рымжан) Актаевны Барлыбаевой http://esim.pavlodarlibrary.kz

145 лет (1878–1954) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Ефима Васильевича Дроздова https://ru.wikipedia.org

145 лет (1878–1976) со дня рождения целителя Кайсы ата https://
mailibrary.kz

130 лет (1888–1955) со дня рождения педагога, языковеда, литературо-
веда Уалихана Омарова

135 лет (1888–1935) со дня рождения педагога, организатора народного 
образования Садуакаса Сатыбалдина https://adilet.zan.kz

130 лет (1893–1957) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Карабека Ермагамбетоваh ttps://ru.wikipedia.org

130 лет (1893–1966) со дня рождения народного мастера, изготовителя 
музыкальных инструментов, Заслуженного деятеля искусств КазССР, члена 
Союза художников СССР Камара Касымова http://esim.pavlodarlibrary.kz

130 лет (1893–1986) со дня рождения актера, Заслуженного артиста 
КазССР Акиша Тургунбаевича Шанина http://esim.pavlodarlibrary.kz

125 лет (1898–1946) со дня рождения ученого–медика, профессора, 
ветерана труда, Заслуженного врача КазССР, Заслуженного деятеля науки 
КазССР Хабиба Актаевича Барлыбаева https://kaznmu.kz

125 лет (1898–1961) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Кажена Жингилбаева http://www.prom.pavlodar.gov.kz

120 лет (1903) со дня открытия первых аульных русско–киргизских школ
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115 лет (1908–1950) со дня рождения актера, певца, Заслуженного артиста 
КазССР Мукана Умуралиевича Бектенова http://esim.pavlodarlibrary.kz

115 лет (1908–1982) со дня рождения журналиста, переводчика, поэтес-
сы, общественного деятеля, члена Союза журналистов Казахстана Лязизы 
Мешитбаевны Сергазиной http://pavlodarlibrary.kz

115 лет (1908–1971) со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Григория Игнатьевича Филева https://warheroes.ru

110 лет (1913–2008) со дня рождения животновода, Героя Социалисти-
ческого Труда Ефросиньи Яковлевны Пожарской https://ru.wikipedia.org

110 лет (1913–1975) со дня рождения актера, режиссера, Заслужен-
ного деятеля культуры РК Хадыра Хамзиновича Хамзина http://esim.
pavlodarlibrary.kz

95 лет (1928) со дня открытия памятника природы – «Гусиный пере-
лет» http://map.pavlodarlibrary.kz

90 лет (1933) со дня открытия Павлодарского областного противоту-
беркулезного диспансера (ныне КГКП «Павлодарский областной центр 
фтизиопульмонологии») https://depzdravgov.kz

90 лет (1933–2020) со дня рождения ученого–математика, педагога, По-
четного гражданина Павлодара Биляла Есхановича Шаймарданова

85 лет (1938) со дня создания Павлодарского областного суда https://
pvl.sud.kz

85 лет (1938) со дня переименования областной газеты «Кенес туы» в 
«Кызыл Ту» (ныне «Сарыарка Самалы») http://merzim.pavlodarlibrary.kz

85 лет (1938) со дня открытия средней общеобразовательной школы–
гимназии № 9 https://goo.edu.kz

80 лет (1943) со дня основания села Панфилово Иртышского района 
https://ru.wikipedia.org

75 лет (1948) со дня рождения ученого–химика, доктора химических 
наук Рахметуллы Шарапиденовича Еркасова https://ru.wikipedia.org

75 лет (1948) со дня начала строительства угольных разрезов в Экиба-
стузе https://ru.wikipedia.org

75 лет (1948) со дня открытия центральной городской библиотеки 
имени П. Васильев аhttps://pavelvasilev.cbspvl.kz

75 лет (1948) со дня основания областной больницы имени Г. Султа-
нова http://salauatty.pavlodarlibrary.kz https://oblmedical.kz

75 лет (1948) со дня открытия Павлодарского областного онкологи-
ческого диспансера https://onkodispancer.depzdrav.kz

65 лет (1958) со дня выхода в свет книги «Павлодарская область» Зои 
Владимировны Кузнецово йhttp://tehno.pavlodarlibrary.kz

65 лет (1958) со дня выпуска первой продукции завода силикатного 
кирпича в Павлодаре (ныне ТОО «Силикат Group PV») http://silikat.kz

60 лет (1963) со дня начала массовой газификации г. Павлодара
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60 лет (1963) со дня пуска Павлодарского завода газобетонных изде-
лий https://satu.kz

55 лет (1968) со дня строительства первых 9–этажных зданий в Пав-
лодаре http://arhiv.pavlodar.gov.kz

50 лет (1973) вышла в свет книга «Угольный Экибастуз» https://e–
kitap.kz https://ru.wikipedia.org

45 лет (1978) со дня основания Павлодарского областного дома вете-
ранов https://www.zakon.kz

40 лет (1983) со дня открытия нового автовокзала в Павлодаре (ныне 
ТОО «Сапаржай Павлодар») http://pavlodarvokzal.kz

30 лет (1993) со дня основания народного ансамбля «Әл–Әки» https://
www.gov.kz

30 лет (1993) со дня создания АО «Казэнергокабель» http://www.
kazkabel.kz

30 лет (1993) со дня создания театра моды «Райсы» https://www.
instagram.com

25 лет (1998) со дня открытия галереи «Айна» в областной библиотеке 
имени С. Торайгырова http://pavlodarlibrary.kz

25 лет (1998) со дня основания ТОО«КонцернаАй–Су» https://
kz.bizorg.su

25 лет (1998) со дня основания Павлодарского политехничекого выс-
шего колледжа https://politex.kz

25 лет (1998) со дня основания Павлодарского технико–экономиче-
ского колледжа https://goo.edu.kz

25 лет (1998) со дня открытия хосписа в г. Павлодаре https://www.
instagram.comhttps://depzdravgov.kz

25 лет (1998) со дня открытия областного родильного дома при го-
родской больнице №1 http://salauatty.pavlodarlibrary.kzhttps://company.
medelement.com

20 лет (2003) со дня открытия аллеи бюстов академиков и просвети-
телей (ул. Ломова, 64) https://cbspvl.kz
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ И ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2023 ГОД

ЯНВАРЬ

1 –  130 лет (1893–1941) – со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Васильевича Панфилова

1 –  100 лет (1923–2000) со дня рождения актрисы, Народной артистки Ка-
захстана Бикен Римовой

1 –  90 лет (1933–2021) со дня рождения ученого–физика, доктора физико–
математических наук, академика НАН РК Владимира Николаевича 
Околовича

1 –  85 лет (1938–1992) со дня рождения поэта и писателя, члена Союза 
писателей Казахстана Совета Алимкулова 

1 –  80 лет (1943) со дня рождения ученого–литературоведа, обществен-
ного деятеля, культуролога, Заслуженного деятеля Казахстана Мурата 
Мухтаровича Ауэзова

1 – 85 лет (1938–2006) со дня рождения поэта и писателя, члена Союза 
писателей Казахстана Ермека Утетлеуова

2 –  80 лет (1943) со дня рождения ученого–селекционера, доктора сель-
скохозяйственных наук Амана Нугмановича Шотаева

4 –  85 лет (1938) со дня рождения актрисы, Народной артистки Казахстана 
Асии Бозаевны Абылаевой

5 –  120 лет (1903–1967) со дня рождения художника, члена Союза худож-
ников Казахстана Анатолия Ивановича Ненашева

7 –  120 лет (1903–1971) со дня рождения ученого–металлурга, академика, 
доктора технических наук Владимира Константиновича Грузинова

10 –  85 лет (1938–2008) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Геннадия Владимировича Круглякова

12 –  120 лет (1903–1980) со дня рождения поэта, писателя, драматурга, члена 
Союза писателей Казахстана Константина Ивановича Деркаченко

13 –  30 лет (1993) был принят Закон РК «О государственной границе РК»
15 –  85 лет (1938) со дня образования Атырауской области
15 –  85 лет (1938) со дня образования Кызылординской области
17 –  90 лет (1933) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Казахста-

на Нурхана Абжаппаровича Жанаева
18 –  120 лет (1903–1989) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 

Казахстана Кусанбека Амирова
18 –  100 лет (1923–2004) со дня рождения ученого–металлурга, доктора 

технических наук, академика, Заслуженного деятеля науки КазССР 
Ивана Родионовича Полывянного

19 –  100 лет (1923–1989) со дня рождения художника, члена Союза худож-
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ников Казахстана Алексея Матвеевича Степанова
20 –  80 лет (1943) со дня пуска в эксплуатацию Актюбинского завода фер-

росплавов
31 –  75 лет (1948) со дня рождения писателя, драматурга, члена Союза пи-

сателей Казахстана Баккожи Сейдинулы Мукаяжулдыз
 Январь – 90 лет (1933) со дня основания НИИ педагогических наук 

имени И. Алтынсарина

ФЕВРАЛЬ

1 –  75 лет (1948) со дня рождения певца, композитора, Народного артиста 
Казахстана Алтынбека Коразбаева

2 –  110 лет (1913) со дня первого выпуска газеты «Қазақ»
2 –  90 лет (1933–2015) со дня рождения доктора медицинских наук, Халық 

қаҺарманы Мухтара Алиева
2 –  85 лет (1938) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-

стана Марала Ыскакбаева
4 –  90 лет (1933) со дня выхода первого номера газеты «Дружные ребята»
6 –  90 лет (1933–1999) со дня рождения балерины, Народной артистки Ка-

захстана Сары Идрисовны Кошербаевой
8 –  85 лет (1938) со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, академика, Заслуженного работника Казахстана Копма-
гамбета Елемесова

9 –  120 лет (1903–1972) со дня рождения ученого–химика, доктора химиче-
ских наук, профессора, академика Михаила Тихоновича Козловского

9 –  110 лет (1913–1996) со дня рождения актера, Народного артиста Казах-
стана Ким Дина

10 –  85 лет (1938–2004) со дня рождения писателя и критика, члена Союза 
писателей Казахстана, Заслуженного деятеля Казахстана Зейноллы 
Сериккалиева

11 –  100 лет (1923–2022) со дня рождения актера и режиссера, Народного 
артиста Казахстана Юрия Борисовича Померанцева

12 –  90 лет (1933–2022) со дня рождения ученого–геолога, доктора геолого–
минералогических наук, профессора Халела Абдулхаковича Беспаева

12 –  85 лет (1938) со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР 
Амина Елемисовича Туякова

17 –  110 лет (1913–1965) со дня рождения актера, Заслуженного артиста Ка-
захстана Камаси Умирзакова

18 –  85 лет (1938–2020) со дня рождения ученого–экономиста, обществен-
ного деятеля Кенжегали Сагадиева

24 –  75 лет (1948) со дня рождения кюйши–домбриста, Заслуженного дея-
теля искусств Казахстана Шамиля Абильтаева
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28 – 85 лет (1938–2013) со дня рождения актера, Народного артиста Казах-
стана Каргамбая Сатаева

 Февраль – 105 лет (1918) со дня выхода первого номера журнала «Абай»
 Февраль – 95 лет (1928) со дня выхода первого номера журнала 

«Жулдыз»

МАРТ

1 –  100 лет (1923–2003) со дня рождения ученого–селекционера, доктора 
сельскохозяйственных наук, академика, Заслуженного деятеля науки 
Казахстана Алексея Герасимовича Племянникова

2 –  100 лет (1923–1987) со дня рождения актера, Заслуженного деятеля ис-
кусств Казахстана Тохтахуна Бахтыбаева

2 –  85 лет (1938–2007) со дня рождения актера, профессора, Народного 
артиста Казахстана Райымбек Ногайбаевич Сейтметова

3 –  95 лет (1928–1988) со дня рождения актера, Народного артиста Казах-
стана Кененбая Молдановича Кожабекова

5 –  85 лет (1938) со дня рождения поэта Жарылкасына Аманова
7 –  75 лет (1948–2001) со дня рождения поэта Жарасхана Абдрашева 
8 –  120 лет (1903–1984) со дня рождения журналиста, деятеля женского 

движения в Казахстане Сары Есовой
8 –  105 лет (1928–1999) со дня рождения ученого–филолога, доктора фи-

лологических наук Асета Болганбаева
8 –  105 лет (1918–1996) со дня рождения поэтессы, члена Союза писате-

лей Казахстана Людмилы Гавриловны Дружининой
10 –  100 лет (1923–1988) со дня рождения кинорежиссера, Заслуженного 

деятеля искусств КазССР Султан–Ахмета Ходжикова
13 –  110 лет (1913–1960) со дня рождения композитора, Народного артиста 

СССР Мукана Тулебаева
13 –  85 лет (1938–1999) со дня рождения ученого–филолога, доктора фило-

логических наук, академика Сеилбека Мухамеджаровича Исаева
14 –  95 лет (1928–1982) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-

захстана Нурсултана Алимкулова 
15 –  110 лет (1913–2002) со дня рождения поэта, члена Союза писателей 

Казахстана Куланбая Копишева
15 –  80 лет (1943) со дня рождения певицы Народной артистки Казахстана 

Рахимы Тулегеновны Жубатыровой
15 –  65 лет (1958) со дня рождения музыканта, Народной артистки Казах-

стана Айман Мусаходжаевой
16 –  85 лет (1938–2012) со дня рождения ученого–физика, доктора физико–ма-

тематических наук, академика Мейрхана Мубараковича Абдильдина
22 –  75 лет (1948–2000) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
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Казахстана Марата Кабанбая
23 –  120 лет (1903–1938) со дня рождения общественного деятеля, репрес-

сированного Садуакаса Баймаханова
24 –  80 лет (1943–2021) со дня рождения поэта Рафаэля Ниязбекова
25 –  85 лет (1938–2018) со дня рождения ученого–химика, доктора хими-

ческих наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Казахстана Кы-
дырмы Хамитовича Токмурзина

26 –  120 лет (1903–1986) со дня рождения ученого–селекционера, доктора 
биологических наук, Заслуженного деятеля наук Казахстана Надежды 
Львовны Удольской

31 –  75 лет (1948) со дня рождения композитора, Заслуженного деятеля ис-
кусств Казахстана Алмаса Ермековича Серкебаева

АПРЕЛЬ

3 –  150 лет (1873–1919) со дня рождения Героя национально–освободи-
тельного движения 1916 года Амангельды Иманова

4 –  80 лет (1943) со дня рождения музыковеда, члена Союза композиторов 
Казахстана Тлеутая Балагазовича Ибраева

5 –  100 лет (1923–1999) со дня рождения ученого–филолога, литературо-
веда Александра Лазаревича Жовтиса

5 –  30 лет (1993) со дня образования АО «Казпочта»
8 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–животновода, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора, академика Макена Молдабаевича 
Тойшибекова

9 –  100 лет (1923–2005) со дня рождения ученого–металлурга, доктора 
технических наук, профессора, академика Леонида Павловича Ни

10 –  95 лет (1928) со дня рождения поэта, юриста, члена Союза писателей 
Казахстана Аманжола Налибаева

13 –  100 лет (1923–1984) со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
Казахстана Валерия Александровича Антонова

15 –  120 лет (1903–1964) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Калкамана Абдикадырова

15 –  85 лет (1938) со дня рождения актрисы, Народной артистки Казахстана 
Розы Аширбековой

15 –  85 лет (1938) со дня рождения доктора технических наук, профессора 
Тимура Тыныбековича Махмутова

16 –  95 лет (1928–2013) со дня рождения певицы, Народной артистки СССР 
Розы Умбетовны Жамановой

16 –  85 лет (1938–1999) со дня рождения доктора физико–математических 
наук, академика, Заслуженного деятеля науки Казахстана Абила Куан-
галиевича Жетбаева
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17 –  100 лет (1923) со дня рождения языковеда, Заслуженного деятеля нау-
ки Казахстана Акал Каллыбаевой–Хасеновой

17 –  95 лет (1928–2001) со дня рождения критика, переводчика, доктора фи-
лологических наук Жумагали Исмагулова 

19 –  120 лет (1903–1976) со дня рождения ученого–физика, академика, док-
тора физико–математических наук Моисея Израилевича Корсунского

22 –  95 лет (1928–1990) со дня рождения актера, режиссера, Народного ар-
тиста КазССР Нурмухана Сейтахметовича Жантурина

23 –  105 лет (1918–2006) со дня рождения писателя, Народного героя Ка-
захстана, члена Союза писателей Казахстана Касыма Кайсенова

23 –  105 лет (1918–1985) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Федора Чирвы 

24 –  140 лет (1883–1939) со дня рождения государственного и обществен-
ного деятеля, врача, педагога Халела Досмухамедова

25 –  130 лет (1893–1968) со дня рождения актера, Народного артиста СССР 
Калибека Куанышпаева

30 –  110 лет (1913–1999) со дня рождения художника, Народного художни-
ка Казахстана Аубакира Исмаилова

 Апрель – 65 лет (1958–1999) со дня выхода первого номера журнала 
«Кооператор Казахстана»

МАЙ

1 –  100 лет (1923) со дня открытия Акмолинского областного историко–
краеведческого музея 

1 – 95 лет (1928–2017) со дня рождения художника, члена Союза художни-
ков Казахстана Сабура Абдурасуловича Мамбеева

1 –  95 лет (1928–1993) со дня рождения поэта, члена Союза поэтов Казах-
стана Халила Хамраева 

1 –  85 лет (1938–2018) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Абдрахмана Асылбекова 

1 –  80 лет (1943) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Казахста-
на Султанбая Калиева 

2 –  95 лет (1928–1978) со дня рождения ученого–филолога, доктора фило-
логических наук, профессора, академика Какена Ахановича Аханова

2 –  85 лет (1938–2015) со дня рождения писателя и драматурга, члена Со-
юза писателей Казахстана Есенжола Домбаева

2 –  85 лет (1938) со дня рождения поэта Сакена Иманасова
4 –  95 лет (1928–2002) со дня рождения литературоведа, доктора филологи-

ческих наук, Заслуженного деятеля науки Казахстана Заки Ахметова
5 –  85 лет (1938–2004) со дня рождения писателя, драматурга, члена Сою-

за писателей Казахстана Валерия Михайловича Буренкова
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5 –  85 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-
стана Сейтказы Досымова

5 –  80 лет (1943–2010) со дня рождения журналиста, писателя, переводчи-
ка, члена Союза писателей Казахстана Серика Абдирайымулы

9 –  100 лет (1923–2015) со дня рождения певца, Народного артиста Казах-
стана Бекена Бекеновича Жылысбаева

9 –  90 лет (1933–1994) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Сейдахмета Бердикулова

9 –  90 лет (1933 – 2006) со дня рождения ученого–геолога, доктора геоло-
го–минералогических наук Евгения Ивановича Паталаха

10 –  85 лет (1938) со дня рождения доктора биологических наук, профессо-
ра Толеутая Несыпбаева

11 –  110 лет (1913–1978) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Рахматуллы Раимкулова

15 –  95 лет (1928) со дня открытия Казахского национального педагоги-
ческого университета имени Абая

15 –  90 лет (1933–1984) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Жинибека Сакпантаевича Карбозина

17 –  70 лет (1953) со дня рождения дипломата, государственного деятеля 
Казахстана, Президента РК Касым–Жомарта Кемелевича Токаева

18 –  95 лет (1928) со дня рождения прозаика и публициста, члена Союза 
писателей Казахстана Набидена Абуталиева 

20 –  85 лет (1938–1985) со дня рождения актера, Народного артиста Казах-
стана Ануарбека Абыхановича Молдабекова

21 –  105 лет (1918–1994) со дня рождения композитора, Народного артиста 
СССР Куддуса Ходжамьяровича Кужамьярова

23 –  130 лет (1893–1971) со дня рождения ученого–ботаника, академика, 
Заслуженного деятеля науки КазССР Николая Васильевича Павлова

25 –  130 лет (1893–1932) со дня рождения первой женщины–казашки про-
фессионального врача с высшим образованием Аккагаз Досжановой

26 –  85 лет (1938) со дня рождения журналиста, писателя, члена Союза пи-
сателей Казахстана Мамадияра Жакып

30 –  115 лет (1908–1997) со дня рождения композитора, исследователя ка-
захской музыки, Заслуженного деятеля искусств КазССР Бориса Гир-
шевича Ерзаковича

ИЮНЬ

1 –  120 лет (1903–1975) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки 
Казахстана Заги Курманбаевой

3 –  100 лет (1923–2015) со дня рождения режиссера–мультипликатора, 
члена Союза художников Казахстана, Заслуженного деятеля искусств 
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Казахстана Амена Абжановича Хайдарова
3 –  80 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-

стана Орынкуль Тажиевой
3 –  85 лет (1938–2020) со дня рождения ученого–экономиста, доктора экономи-

ческих наук, профессора, академика Купжасара Нарибаевича Нарибаева
11 –  85 лет (1938) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-

стана Эдуарда Джилкибаева
13 –  85 лет (1938–2021) со дня рождения ученого–агрохимика, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, академика, Заслуженного де-
ятеля науки Казахстана Рахимжана Елешевича Елешева

13 –  70 лет (1953) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-
стана Ерлана Сатыбалдиева

15 –  100 лет (1923–1983) со дня рождения писателя, поэта, драматурга, чле-
на Союза писателей Казахстана Жумабека Едильбаева

15 –  90 лет (1933–1999) со дня рождения актера, Народного артиста Ка-
захстана Мухтара Бахтыгереева

17 –  90 лет (1933) со дня рождения художника–графика, Заслуженного де-
ятеля искусств Казахстана, члена Союза художников Казахстана Абд–
Рашида Юлдашева

19 –  90 лет (1933–1971) со дня рождения летчика–космонавта, Героя Совет-
ского Союза Виктора Ивановича Пацаева

23 –  115 лет (1908–1979) со дня рождения музыковеда, Заслуженного деяте-
ля культуры КазССР Петра Васильевича Аравина

23 –  90 лет (1933–2013) со дня рождения кинорежиссера, Заслуженного де-
ятеля искусств КазССР Асылбека Газизовича Нугманова

24 –  85 лет (1938–2007) со дня рождения доктора юридических наук, про-
фессора Калимуллы Халиковича Халикова

25 –  130 лет (1893–1938) со дня рождения поэта, публициста, педагога Ма-
гжана Бекеновича Жумабаева

25 –  100 лет (1923–1974) со дня рождения ученого–геолога, доктора техни-
ческих наук Жамал Мусагалиевны Канлыбаевой

29 –  115 лет (1908–1978) со дня рождения ученого–филолога, доктора филоло-
гических наук, профессора, академика Нины Сергеевны Смирновой

ИЮЛЬ

1 –  100 лет (1923–2003) со дня рождения актрисы, Народной артистки Ка-
захстана Жамал Бектасовой

10 –  80 лет (1943–2005) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Виктора Григорьевича Фетько

20 –  150 лет (1873–1957) со дня рождения ученого–зоолога, доктора биоло-
гических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР Вла-
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димира Николаевича Шнитникова
23 –  165 лет (1858–1931) со дня рождения поэта, писателя, философа Ша-

карима Кудайбердиева
27 –  75 лет (1948) со дня рождения композитора, Заслуженного деятеля Ка-

захстана Толегена Мухамеджанова
29 –  100 лет (1923–1984) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 

Казахстана Василия Васильевича Антонова 
29 –  90 лет (1933) со дня рождения архитектора, Заслуженного архитектора 

Казахстана Льва Леонидовича Ухоботова
 Июль – 100 лет (1923) со дня выхода первого номера журнала «Со-

ветский Казахстан» (с 1926 г. «Народное хозяйство Казахстана»)
 Июль – 65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Балдырган»
 Июль – 135 лет (1888–1934) со дня рождения певца Амре Кашаубаева

АВГУСТ

1 –  95 лет (1928–2015) со дня рождения ученого–физиолога, доктора био-
логических наук, академика Казиса Ташенова

3 –  90 лет (1933) со дня рождения ученого–химика, доктора химических 
наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки РК Зейнол-
лы Мулдахметовича Мулдахметова

4 –  105 лет (1918–1993) со дня рождения ученого–тюрколога, переводчика 
Ислама Жарылгапова

9 –  90 лет (1933–2021) со дня рождения ученого–геолога, доктора геоло-
го–минералогических наук, профессора, академика Муфтаха Диаро-
вича Диарова

12 –  65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Парасат»
13 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–медика, доктора медицинских 

наук, профессора Тулегена Алтаевича Жумабекова
15 –  120 лет (1903–1970) со дня рождения ученого–геолога, академика 

Жархана Айталиевича Айталиева
15 –  110 лет (1913–2009) со дня рождения ученого–биолога, доктора био-

логических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки 
Казахстана Аймака Жангалиевича Жангалиева

15 –  95 лет (1928–1994) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана, Народного писателя Казахстана Гафу Каирбекова

15 –  85 лет (1938–2011) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Утежана Нургалиева

15 –  85 лет (1938) со дня рождения актрисы, Заслуженной артистки Казахстана, 
Народной артистки Казахстана Торгын Жылкышыевны Тасыбековой

16 –  70 лет (1953–2003) со дня рождения олимпийского чемпиона по спор-
тивной стрельбе, Заслуженного мастера спорта СССР Александра 
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Алексеевича Асанова
20 –  105 лет (1918–1990) со дня рождения ученого–философа, доктора фи-

лософских наук, профессора, академика Нурымбека Джандильдина
20 –  85 лет (1938) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-

стана Ахметжана Аксупиевича Аширова 
20 –  85 лет (1938–2015) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 

Казахстана Оразбека Сарсенбаева (С. Сандыбаева)
21 –  410 лет (1613) со дня основания города Уральска
24 –  110 лет (1913–1983) со дня рождения художника, Народного худож-

ника Казахстана, Заслуженного деятеля искусств Казахстана Леонида 
Павловича Леонтьева

25 –  100 лет (1923–1978) со дня рождения ученого–физика, доктора физи-
ко–математических наук, профессора, академика Тулеубая Идрисови-
ча Аманова

28 –  115 лет (1908–1978) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Залмана Михайловича Танхимовича

29 –  85 лет (1938–1999) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Нурахмета Толеупова

СЕНТЯБРЬ

1 –  95 лет (1928–1994) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Хасенхана Талгарова

3 –  95 лет (1928–2013) со дня рождения известного просветителя Ауезха-
на Канафина

3 –  75 лет (1948) со дня рождения поэтессы, члена Союза писателей Ка-
захстана Жадыры Дарибаевой

4 –  70 лет (1953) со дня открытия Карагандинского государственного 
технического университета

7 –  90 лет (1933–1994) со дня рождения хоккеиста, Заслуженного тренера 
Казахстана Казбека Давлетбековича Байбулова

9 –  90 лет (1933) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-
стана, Заслуженного деятеля Казахстана Акима Тарази

11 –  140 лет (1883) со дня основания Семипалатинского областного исто-
рико–краеведческого музея

13 –  100 лет (1923–1998) со дня рождения балерины, Заслуженной артистки 
КазССР Нурсулу Елубаевны Тапаловой

13 –  85 лет (1938) со дня рождения педагога, балетмейтера, Народного ар-
тиста КазССР Булата Газизовича Аюханова

15 –  105 лет (1918–1974) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Кайнекея Жармагамбетова

15 –  90 лет (1933) со дня рождения композитора, Заслуженного деятеля ис-
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кусств Казахстана Бакира Баяхунова
17 –  105 лет (1918–1980) со дня рождения ученого–медика, онколога, док-

тора медицинских наук Сакена Нугманова
20 –  100 лет (1923–2014) со дня рождения ученого–медика, радиолога, док-

тора медицинских наук, профессора, академика Саима Балуановича 
Балмуканова

21 –  120 лет (1903–1991) со дня рождения кинорежиссера, Заслуженного 
деятеля искусств Казахстана Веры Строевой

21 –  70 лет (1953) со дня открытия Семипалатинского государственного 
медицинского университета

25 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–химика, доктора химических 
наук, профессора, академика Немеребая Нурахметова

26 –  115 лет (1908–1965) со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
Казахстана Таира Жарокова

26 –  85 лет (1938–2009) со дня рождения ученого–историка, доктора исто-
рических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки 
Казахстана Токмухамеда Сальменовича Садыкова

28 –  80 лет (1943–1993) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Оралхана Бокеева

30 –  120 лет (1903–1994) со дня рождения оперной певицы, Народной ар-
тистки Казахстана Надежды Николаевны Самышиной

 Сентябрь – 100 лет (1923) со дня открытия Актюбинского областно-
го государственного архива

ОКТЯБРЬ

1 –  145 лет (1878–1956) со дня рождения писателя, педагога, Заслуженно-
го учителя КазССР Спандияра Кубеева

1 –  105 лет (1918–1977) со дня рождения летчика, дважды Героя Советско-
го Союза Сергея Даниловича Луганского

1 –  85 лет (1938–1999) со дня рождения ученого–металлурга, доктора тех-
нических наук, профессора, академика Булата Балтакаевича Бей-
сембаева

2 –  100 лет (1923–1986) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Кемеля Токаева

2 –  75 лет (1948) со дня рождения актера, педагога, Заслуженного артиста 
КазССР Тунгышбая Кадыровича Жаманкулова

3 –  140 лет (1883) со дня открытия Семипалатинской областной универ-
сальной библиотеки имени Абая

3 –  90 лет (1933–2015) со дня рождения ученого–химика, доктора химиче-
ских наук, профессора, академика Даурена Хамитовича Сембаева

4 –  80 лет (1943–2011) со дня рождения композитора, Заслуженного дея-
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теля искусств Казахстана Тимура Каримовича Мынбаева
5 –  90 лет (1933–1999) со дня рождения ученого–физика, доктора физи-

ко–математических наук, профессора, академика Ивана Яковлевича 
Часникова

5 –  80 лет (1943) со дня открытия Южно–Казахстанского государствен-
ного университета имени М.О. Ауэзова

6 –  180 лет (1843–1916) со дня рождения акына Ыкыласа Дукенова
7 –  105 лет (1918–1967) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 

Казахстана Сергея Мартьянова
10 –  160 лет (1863–1956) со дня рождения ученого–геолога, географа, путе-

шественника, академика, Героя Социалистического Труда Владимира 
Афанасьевича Обручева

10 –  80 лет (1943–2016) со дня рождения режиссера, педагога, Народного 
артиста Казахстана, Заслуженного деятеля искусств Казахстана Ерга-
ли Сиябекулы Оразымбетова

12 –  100 лет (1923–2022) со дня рождения первого казаха капитана подво-
дной лодки Куангали Жумалиевича Ихарова

12 –  85 лет (1938–2014) со дня рождения художника, члена Союза художни-
ков Казахстана Шакена Онласыновича Ниязбекова

12 –  80 лет (1943) со дня рождения певицы, Заслуженной артистки РК Жул-
дыз Абилкаировны Баймолдиной 

13 –  85 лет (1938–1996) со дня рождения композитора, Народного артиста 
Казахстана Асета Бейсеуова

13 –  60 лет (1963) со дня рождения государственного деятеля Бакытжана 
Абдировича Сагинтаева

15 –  95 лет (1928–1995) со дня рождения художника, Заслуженного деятеля 
искусств КазССР Камиля Шаяхметова

19 –  90 лет (1933) со дня рождения доктора медицинских наук, академика, 
Заслуженного работника Казахстана Аукена Киясовича Машкеева

20 –  120 лет (1903–1970) со дня рождения ученого–математика, доктора 
физико–математических наук, профессора, академика, Заслуженного 
деятеля науки КазССР Константина Петровича Персидского

20 –  60 лет (1963–2008) со дня рождения тяжелоатлета, олимпийского чем-
пиона, Заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Михайловича 
Храпатого

22 –  100 лет (1923–1989) со дня рождения ученого–физика, доктора тех-
нических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки 
КазССР Шавката Шигабутдиновича Ибрагимова

25 –  100 лет (1923–1994) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана, Народного писателя Казахстана Тахави Ахтанова

25 –  90 лет (1933–2003) со дня рождения писателя и драматурга, члена Со-
юза писателей Казахстана Амантая Сатаева 
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28 –  95 лет (1928) со дня пуска Карсакпайского медеплавильного комбината
31 –  90 лет (1933) со дня открытия Государственного Академического 

русского театра драмы имени М. Лермонтова
31 –  85 лет (1938) со дня рождения режиссера, Народного артиста Казахста-

на Рубена Суреновича Андриасяна

НОЯБРЬ

1 –  140 лет (1883–1968) со дня рождения ученого–географа, академика 
Андрея Александровича Григорьева

4 –  100 лет (1923–2016) со дня рождения ученого–геолога Танслу Гима-
ловны Каймирасовой

4 –  30 лет (1993) со дня создания международной стипендии Президен-
та Республики Казахстан «Болашак»

6 –  100 лет (1923) со дня рождения балетмейстера, Народного артиста Ка-
захстана Даурена Тастанбековича Абирова

11 –  120 лет (1903–1987) со дня рождения актера, режиссера, Заслуженного 
артиста Казахстана Виктора Ивановича Дьякова

12 –  80 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казах-
стана Эрнеста Тореханова

14 –  120 лет (1913–1999) со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
Казахстана Герберта Генке

15 –  30 лет (1993) со дня создания национальной валюты Казахстана Тенге
20 –  90 лет (1933–1994) со дня рождения поэта, языковеда, доктора филоло-

гических наук Турапа Айдарова
21 –  130 лет (1893–1973) со дня рождения ученого–селекционера, академика ВА-

СХНИЛ, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Кузьмина
22 –  105 лет (1918–1987) со дня рождения поэта, писателя, члена Союза 

писателей Казахстана Такена Алимкулова
24 –  85 лет (1938) со дня ввода первой очереди Балхашского медепла-

вильного комбината
27 –  70 лет (1953–2002) со дня рождения хоккеиста, Заслуженного тренера 

Казахстана Саяна Сафуановича Шаймерденова
 Ноябрь – 125 лет (1898–1938) со дня рождения государственного и об-

щественного деятеля, публициста Темирбека Караевича Жургенова
 Ноябрь – 60 лет (1963) со дня открытия Литературно–мемориально-

го музея писателя имени М.О. Ауэзова

ДЕКАБРЬ

1 –  160 лет (1863–1936) со дня рождения архитектора Андрея Зенкова
4 –  85 лет (1938) со дня рождения ученого–математика, доктора физико–
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математических наук, профессора, академика Станислава Николае-
вича Харина

5 –  110 лет (1913–1978) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Жакена Жумаханова

5 –  105 лет (1918–2006) со дня рождения абаеведа, доктора филологиче-
ских наук, профессора Хангали Жумашевича Суюншалиева

5 –  95 лет (1928–1995) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Абираша Жамишева

12 –  120 лет (1903–2002) со дня рождения ученого–растениевода, доктора 
сельскохозяйственных наук, академика, Заслуженного деятеля науки 
Казахстана Араба Махича Габбасова 

12 –  100 лет (1923) со дня основания Государственного архива Западно–Ка-
захстанской области 

13 – 100 лет (1923–2012) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Аскена Набиева

15 –  100 лет (1923–2012) со дня рождения писателя и поэта, члена Союза 
писателей Казахстана Абулахапа Раимбекова 

15 –  85 лет (1938) со дня рождения поэта, литературоведа, члена Союза пи-
сателей Казахстана Файзуллы Оразаева

17 –  100 лет (1923–1990) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Утебая Канахина

20 –  110 лет (1913–1989) со дня рождения актера, Народного артиста Казах-
стана Шарипбая Кашкинбаевича Сакиева

20 –  95 лет (1928–1988) со дня рождения писателя, доктора филологиче-
ских наук, члена Союза писателей Казахстана Мырзабека Тулегено-
вича Дуйсенова

20 –  95 лет (1928) со дня принятия Постановления КазЦИК «О переходе 
на латинизированный алфавит»

21 –  115 лет (1908–1978) со дня рождения актрисы, Народной артистки Ка-
захстана Любови Майзель

23 –  80 лет (1943) со дня рождения писателя, государственного и обще-
ственного деятеля, Заслуженного деятеля Казахстана Алтыншаш Ка-
иржановны Жагановой

24 –  95 лет (1928–2001) со дня рождения писателя, театрального критика, 
члена Союза писателей Казахстана, Заслуженного деятеля Кыргызста-
на Калтая Мухамеджанова

25 –  115 лет (1908–1974) со дня рождения писателя, члена Союза писателей 
Казахстана Хамзы Ихсановича Есенжанова

27 –  120 лет (1903–1958) со дня рождения ученого–языковеда, тюрколога, 
доктора филологических наук, профессора Сарсена Аманжолова

28 –  125 лет (1898–1948) со дня рождения деятеля женского движения в 
Казахстане Алмы Оразбаевой
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29 –  110 лет (1913–1988) со дня рождения актера, Заслуженного артиста Ка-
захстана Петра Алексеевича Дубовцева

29 –  85 лет (1938–1992) со дня рождения писателя, критика, члена Союза 
писателей Казахстана Аскара Сулейменова 

30 –  80 лет (1943–2008) со дня рождения поэта, члена Союза писателей Ка-
захстана Нуркенже Базарбаевича Хасенова

31 –  110 лет (1913–1988) со дня рождения государственного деятеля Амира 
Канапина

 Декабрь – 165 лет (1858–1928) со дня рождения первого врача–казаха 
Мухамеджана Карабаева

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

920 лет (1103–1166) со дня рождения поэта, мыслителя Ходжи Ахмеда Ясави 
800 лет (1223–1277) со дня рождения султана Бейбарса
485 лет (1538–1580) со дня рождения Хак–Назар–хана
420 лет (1603–1664) со дня рождения историка Абулгази Бахадур хана
400 лет (1663–1756) со дня рождения Толе би Алибекулы
380 лет (1643) со дня Орбулакской битвы
330 лет (1693–1748) со дня рождения Абилькаира хана
330 лет (1693–1748) со дня рождения батыра Арыстанбая Айбасулы
320 лет (1703–1802) со дня рождения Бакай батыра
305 лет (1718) со дня основания г. Семипалатинска
300 лет (1723–1802) со дня рождения батыра, бия, оратора Сырыма Датова
290 лет (1733–1824) со дня рождения Кабан–жырау Асанулы
290 лет (1733–д.с. неустановлена) со дня рождения бия, оратора Жарылгап ба-
тыра
290 лет (1733–1782) со дня рождения батыра Жаугаш Кырбасулы
280 лет (1743–1840) со дня рождения батыра Барак Сатыбалдыулы
275 лет (1748–1819) со дня рождения Шал–акына
240 лет (1783–1797) со дня начала народно–освободительной борьбы под 
руководством Сырымы Датова
230 лет (1793–1880) со дня рождения поэта Сабырбая Айталакулы
220 лет (1803–1846) со дня рождения поэта, батыра Махамбета Утемисова
220 лет (1803–1872) со дня рождения бия, кюйши Бейсенби Доненбайулы
215 лет (1808–1895) со дня рождения акына Шоже Каржаубайулы
210 лет (1813–1892) со дня рождения поэта Байкокше Балгынбайулы
205 лет (1818–1881) с дня рождения акына Канайулы Шортанбая
200 лет (1823–1889) со дня рождения композитора Курмангазы Сагы-
рбайулы
190 лет (1833) со дня открытия Карагандинского угольного бассейна
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180 лет (1843–1913) со дня рождения композитора–импровизатора Акан 
Серы Корамсина
180 лет (1843–1916) со дня рождения народного композитора–кобызши 
Ыкыласа Дукенулы
180 лет (1843–1906) со дня рождения акына, жырау Мурата Монкеулы
180 лет (1843–1913) со дня рождения исследователя казахской культуры и 
литературы Курбангали Халида
170 лет (1853) со дня основания г. Казалинска Кызылординской области
160 лет (1863–1895) со дня рождения композитора, певца, поэта Сары Батакулы
150 лет (1873–1918) со дня рождения общественного деятеля Отыншы 
Альжанова
140 лет (1883–1922) со дня рождения одного из первых врачей–казахов Нур-
гали Ипмагамбетова 
140 лет (1883–1946) со дня рождения поэта, просветителя Аргымбека 
Апашбайулы
130 лет (1893–1979) со дня рождения акына, певца, кюйши Жалгасбая 
Аралбаева
120 лет (1903–1947) со дня рождения акына, жырау, композитора Танжа-
рык Жолдыулы
90 лет (1933) со дня основания Союза художников Казахстана
80 лет (1943) со дня пуска Усть–Каменогорского титано–магниевого 
комбината
65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Автомобильный 
транспорт Казахстана»

УКАЗАТЕЛЬ
ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ, 

ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ В СНГ И ЗАРУБЕЖОМ НА 2023 ГОД.

ЯНВАРЬ

1 –  200 лет (1823–1849) со дня рождения венгерского поэта Шандора Петефи
1 –  160 лет (1863–1937) со дня рождения французского общественного де-

ятеля Пьерра де Кубертена 
1 –  130 лет (1893–1941) со дня рождения русского военачальника Ивана 

Васильевича Панфилова
3 –  120 (1903–1972) со дня рождения русского писателя Александра Аль-

фредовича Бека
4 –  380 лет (1643–1727) со дня рождения английского ученого Исаака 

Ньютона
6 –  85 лет (1938–1979) со дня рождения русского кинорежиссера Ларисы 

Ефимовны Шепитько
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6 –  85 лет (1938) со дня рождения итальянского актера и певца Андриано 
Челентано

7 –  120 лет (1903–1976) со дня рождения русского поэта Вадима Леони-
довича Андреева

8 –  140 лет (1883–1941) со дня рождения русского художника Павла Ни-
колаевича Филонова

8 –  110 лет (1913–1972) со дня рождения русского поэта Ярослава Васи-
льевича Смелякова

8 –  85 лет (1938–2021) со дня рождения русского оперного певца Евгения 
Евгеньевича Нестеренко

9 –  100 лет (1923–1994) со дня рождения русского поэта Бориса Алексее-
вича Чичибабина

9 –  100 лет (1923–1994) со дня рождения русского композитора Эдуарда 
Савельевича Колмановского

10 –  140 лет (1883–1945) со дня рождения русского писателя Алексея Ни-
колаевича Толстого

12 –  395 лет (1628–1703) со дня рождения французского писателя Шарля 
Перро

12 –  120 лет (1903–1960) со дня рождения русского ученого Игоря Васи-
льевича Курчатова

14 –  80 лет (1948–1981) со дня рождения русского хоккеиста Валерия Бо-
рисовича Харламова

17 –  160 лет (1863–1938) со дня рождения русского актера и режиссера 
Константина Сергеевича Станиславского

19 –  160 лет (1863–1949) со дня рождения русского писателя Александра 
Серафимовича

22 –  235 лет (1788–1824) со дня рождения английского поэта, драматурга 
Джорджа Байрона

22 –  125 лет (1898–1948) со дня рождения русского кинорежиссера Сергея 
Михайловича Эйзенштейна

22 –  115 лет (1908–1968) со дня рождения русского физика Льва Давидо-
вича Ландау

22 –  95 лет (1928–2001) со дня рождения русского писателя Петра Лукича 
Проскурина

23 –  240 лет (1783–1842) со дня рождения французского писателя Стендаля
23 –  95 лет (1928–2017) со дня рождения французской актрисы Жанны Моро
24 –  175 лет (1848–1916) со дня рождения русского художника Василия 

Ивановича Сурикова
24 –  130 лет (1893–1984) со дня рождения русского писателя, литературове-

да Виктора Борисовича Шкловского
25 –  95 лет (1928–2014) со дня рождения государственного деятеля Грузии 

Эдуарда Шеварднадзе
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25 –  85 лет (1938–1980) со дня рождения русского поэта, актера Владими-
ра Семеновича Высоцкого

27 –  75 лет (1948) со дня рождения российского и американского артиста 
балета Михаила Николаевича Барышникова

30 –  100 лет (1923–1993) со дня рождения русского кинорежиссера Леони-
да Иовича Гайдая

ФЕВРАЛЬ

2 –  80 лет (1943) со дня окончания Сталинградской битвы
4 –  150 лет (1873–1954) со дня рождения русского писателя Михаила Ми-

хайловича Пришвина
4 –  90 лет (1933–2012) со дня рождения русского актера Игоря Владими-

ровича Кваши
7 –  545 лет (1478–1535) со дня рождения английского государственного 

деятеля Томаса Мора
8 –  195 лет (1828–1905) со дня рождения французского писателя Жюля Верна
8 –  95 лет (1928–2009) со дня рождения русского актера Вячеслава Васи-

льевича Тихонова
9 –  240 лет (1783–1852) со дня рождения русского поэта, переводчика Ва-

силия Андреевича Жуковского
9 –  85 лет (1938–1995) со дня рождения русского писателя Юрия Иосифо-

вича Коваля
10 –  120 лет (1903–1990) со дня рождения русского композитора Матвея 

Исааковича Блантера
10 –  85 лет (1938–2009) со дня рождения русского писателя Георгия Алек-

сандровича Вайнера
13 –  150 лет (1873–1938) со дня рождения русского певца, артиста Федора 

Ивановича Шаляпина
13 –  140 лет (1883–1922) со дня рождения русского театрального режиссера 

Евгения Багратионовича Вахтангова
14 –  210 лет (1813–1869) со дня рождения русского композитора Алексан-

дра Сергеевича Даргомыжского
16 –  130 лет (1893–1937) со дня рождения русского военачальника Михаи-

ла Николаевича Тухачевского
17 –  475 лет (1548–1600) со дня рождения итальянского поэта Джордано Бруно
19 –  550 лет (1473–1543) со дня рождения польского ученого Николая Ко-

перника
22 –  235 лет (1788–1860) со дня рождения немецкого философа Артура 

Шопенгауэра
22 –  80 лет (1943–2020) со дня рождения русского писателя Эдуарда Вени-

аминовича Лимонова
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23 –  145 лет (1878–1935) со дня рождения русского художника Казимира 
Севериновича Малевича

23 –  120 лет (1903–1943) со дня рождения чешского писателя Юлиуса Фучи-
ка

24 –  150 лет (1873–1921) со дня рождения итальянского певца Энрико Карузо
24 –  110 лет (1913–1962) со дня рождения русского писателя и поэта Эмма-

ниула Генриховича Казакевича
27 –  110 лет (1913–1984) со дня рождения американского писателя Ирвина 

Шоу
28 –  130 лет (1893–1953) со дня рождения русского кинорежиссера Всево-

лода Илларионовича Пудовкина

МАРТ

1 –  160 лет (1863–1927) со дня рождения русского писателя, драматурга 
Федора Кузьмича Сологуба

1 –  85 лет (1938–2004) со дня рождения русского актера Борислава Нико-
лаевича Брондукова

1 –  75 лет (1948) со дня рождения русской актрисы Ирины Петровны 
Купченко

4 –  345 лет (1678–1741) со дня рождения итальянского композитора Анто-
нио Вивальди

6 –  95 лет (1928–2014) со дня рождения колумбийского писателя Габриэ-
ля Гарсии Маркеса

7 –  95 лет (1928–1984) со дня рождения русского писателя, публициста 
Владимира Алексеевича Чивилихина

7 –  145 лет (1878–1927) со дня рождения русского художника Бориса Ми-
хайловича Кустодиева

8 –  85 лет (1938) со дня рождения русского поэта, переводчика Олега 
Григорьевича Чухонцева

12 –  160 лет (1863–1945) со дня рождения русского биолога Владимира 
Ивановича Вернадского

12 –  110 лет (1913–2009) со дня рождения русского поэта, драматурга Сер-
гея Владимировича Михалкова

13 –  135 лет (1888–1939) со дня рождения русского писателя, педагога Ан-
тона Семеновича Макаренко

17 –  125 лет (1898–1962) со дня рождения русского библиофила Николая 
Павловича Смирнова–Сокольского

17 –  115 лет (1908–1981) со дня рождения русского писателя Бориса Нико-
лаевича Полевого

17 –  85 лет (1938–1993) со дня рождения советского и французского арти-
ста балета Рудольфа Хаметовича Нуреева
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20 –  195 лет (1828–1906) со дня рождения норвежского драматурга Генри-
ка Ибсена

21 –  255 лет (1768–1830) со дня рождения французского ученого Жан–Ба-
тиста Жозефа Фурье

26 –  85 лет (1938–2017) со дня рождения русского актера Алексея Васи-
льевича Петренко

27 –  75 лет (1948–2016) со дня рождения русского актера Алексея Дмитри-
евича Жаркова

27 –  110 лет (1913–1968) со дня рождения русского поэта и писателя Алек-
сандра Яковлевича Яшина

28 –  155 лет (1868–1936) со дня рождения русского писателя, публициста 
Максима Горького

30 –  170 лет (1853–1890) со дня рождения голландского художника Вин-
сента Ван Гога

АПРЕЛЬ

1 –  150 лет (1873–1943) со дня рождения русского композитора Сергея 
Васильевича Рахманинова

2 –  200 лет (1823–1886) со дня рождения русского писателя, драматурга 
Александра Николаевича Островского

2 –  135 лет (1888–1982) со дня рождения армянской поэтессы Мариэтты 
Сергеевны Шагинян

3 –  180 лет (1843–1920) со дня рождения русского естествоиспытателя 
Климента Аркадьевича Тимирязева

4 –  205 лет (1818–1883) со дня рождения английского писателя Томаса 
Майн Рида

4 –  95 лет (1928–2019) со дня рождения русской актрисы Элины Авраа-
мовны Быстрицкой

6 –  540 лет (1483–1520) со дня рождения итальянского художника Рафаэля
9 –  90 лет (1933–2021) со дня рождения французского актера Жан–Поля 

Бельмондо
12 –  90 лет (1933–2018) со дня рождения испанской оперной певицы Мон-

серрат Кабалье
13 –  140 лет (1883–1945) со дня рождения русского поэта Демьяна Бедно-

го 
15 –  90 лет (1933–2012) со дня рождения русского писателя–фантаста Бо-

риса Натановича Стругацкого
23 –  105 лет (1918–2009) со дня рождения французского писателя Мориса 

Дрюона
25 –  105 лет (1918–1996) со дня рождения американской певицы Эллы Фи-

цджеральд
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25 –  95 лет (1928–2013) со дня рождения русского актера Юрия Василье-
вича Яковлева

30 –  140 лет (1883–1923) со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека

МАЙ

4 –  80 лет (1943) со дня рождения русского художника Михаила Михай-
ловича Шемякина

5 –  205 лет (1818–1883) со дня рождения немецкого общественного деяте-
ля Карла Маркса

6 –  265 лет (1758–1794) со дня рождения французского политического де-
ятеля Максимельена Робеспьера

6 –  100 лет (1923–2019) со дня рождения русского актера Владимира 
Абрамовича Этуша

7 –  190 лет (1833–1897) со дня рождения немецкого композитора Иоган-
неса Брамса

7 –  120 лет (1903–1958) со дня рождения русского поэта Николая Алексе-
евича Заболоцкого

7 –  135 лет (1888–1957) со дня рождения русского поэта, мемуариста Дона 
Аминадо

10 –  85 лет (1938) со дня рождения французской актрисы Марины Влади
12 –  90 лет (1933–2010) со дня рождения русского поэта Андрея Андрее-

вича Вознесенского
13 –  100 лет (1923–2009) со дня рождения русского композитора Исаака 

Иосифовича Шварца
17 –  175 лет (1848–1926) со дня рождения русского художника Виктора 

Михайловича Васнецова
17 –  150 лет (1873–1935) со дня рождения французского писателя Анри 

Барбюса
18 –  155 лет (1868–1918) со дня рождения русского императора Николая II
18 –  975 лет (1048–1131) со дня рождения персидского поэта Омара 

Хайяма
21 –  125 лет (1898–1990) со дня рождения общественного деятеля США, 

предпринимателя Арманда Хаммера
21 –  455 лет (1568–1639) со дня рождения итальянского писателя Томаззо 

Кампанелла
22 –  210 лет (1813–1883) со дня рождения немецкого композитора Рихарда 

Вагнера
22 –  110 лет (1913–2004) со дня рождения русского композитора Никиты 

Владимировича Богословского
26 –  190 лет (1833–1892) со дня рождения русского художника Михаила 

Степановича Знаменского
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26 –  85 лет (1938) со дня рождения русской писательницы Людмилы Сте-
фановны Петрушевской

26 –  115 лет (1908–1986) со дня рождения русского драматурга Алексея 
Николаевича Арбузова

27 –  320 лет (1703) со дня основания Санкт–Петербурга
31 –  90 лет (1933–1990) со дня рождения русского актера Георгия Ивано-

вича Буркова

ИЮНЬ

1 –  100 лет (1923–1996) со дня рождения русского писателя, драматурга, 
сценариста Бориса Андреевича Можаева

4 –  120 лет (1903–1988) со дня рождения русского дирижера Евгения 
Александровича Мравинского

5 –  300 лет (1723–1790) со дня рождения шотландского экономиста Адама 
Смита

5 –  125 лет (1898–1936) со дня рождения испанского поэта Федерико Гар-
сиа Лорки

6 –  120 лет (1903–1978) со дня рождения армянского композитора Арама 
Ильича Хачатуряна

7 –  175 лет (1848–1903) со дня рождения французского художника Поля 
Гогена

10 –  110 лет (1913–2007) со дня рождения русского композитора Тихона 
Николаевича Хренникова

12 –  125 лет (1898–1940) со дня рождения русского писателя Михаила 
Ефимовича Кольцова

14 –  95 лет (1928–1967) со дня рождения латиноамериканского революцио-
нера Эрнесто Че Гевары

15 –  180 лет (1843–1907) со дня рождения норвежского композитора Эд-
варда Грига

15 –  110 лет (1913–1973) со дня рождения русского поэта Бориса Алексан-
дровича Ручьева

17 –  295 лет (1728–1788) со дня рождения русского поэта Василия Ивано-
вича Майкова

17 –  120 лет (1903–1964) со дня рождения русского поэта Михаила Ар-
кадьевича Светлова

19 –  400 лет (1623–1662) со дня рождения французского математика и фи-
лософа Блеза Паскаля

21 –  140 лет (1883–1958) со дня рождения русского писателя Федора Васи-
льевича Гладкова

21 –  70 лет (1953–2007) со дня рождения государственного и политического 
деятеля Пакистана Беназир Бхутто
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22 –  125 лет (1898–1970) со дня рождения немецкого писателя Эриха Ма-
рии Ремарка

25 –  120 лет (1903–1950) со дня рождения английского писателя Джорджа 
Оруэлла

25 –  85 лет (1938–2021) со дня рождения русского поэта Игоря Ивановича 
Шкляревского

28 –  75 лет (1948) со дня рождения русского кинорежиссера Сергея Влади-
мировича Бодрова

ИЮЛЬ

3 –  140 лет (1883–1924) со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки
7 –  160 лет (1863–1934) со дня рождения русского артиста цирка Влади-

мира Леонидовича Дурова
8 –  85 лет (1938–2021) со дня рождения русского актера Андрея Василье-

вича Мягкова
9 –  90 лет (1933–2003) со дня рождения русского кинорежиссера Элема 

Германовича Климова
9 –  85 лет (1938) со дня рождения российской актрисы Лии Меджидовны 

Ахеджаковой
13 –  210 лет (1813–1898) со дня рождения русского архитектора Николая 

Леонтьевича Бенуа
13 –  100 лет (1923–2008) со дня рождения русского актера Михаила Ива-

новича Пуговкина
13 –  95 лет (1928–1990) со дня рождения русского писателя Валентина 

Саввича Пикуля
14 –  120 лет (1903–1989) со дня рождения американского писателя Ирвин-

га Стоуна
14 –  280 лет (1743–1816) со дня рождения русского поэта Гавриила Рома-

новича Державина
14 –  105 лет (1918–2007) со дня рождения шведского кинорежиссера 

Ингмара Бергмана
14 – 95 лет (1928–1984) со дня рождения грузинского писателя Нодара 

Владимировича Думбадзе
15 –  170 лет (1853–1928) со дня рождения голландского физика Хендрика 

Лоренца
16 –  95 лет (1928–2018) со дня рождения русского поэта Андрея Дмитрие-

вича Дементьева
18 –  90 лет (1933–2017) со дня рождения русского поэта Евгения Алексан-

дровича Евтушенко
19 –  130 лет (1893–1930) со дня рождения русского поэта Владимира Вла-

димировича Маяковского
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24 –  220 лет (1803–1856) со дня рождения французского композитора 
Адольфа–Шарль Адана

24 –  195 лет (1828–1889) со дня рождения русского писателя Николая Гав-
риловича Чернышевского

27 –  170 лет (1853–1921) со дня рождения русского писателя, публициста, 
общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко

28 –  105 лет (1918–1998) со дня рождения русского писателя Владимира 
Дмитриевича Дудинцева

28 –  100 лет (1923–1987) со дня рождения русского актера и режиссера 
Владимира Павловича Басова

АВГУСТ

3 –  245 лет (1778) со дня открытия миланского оперного театра «Ла Скала»
5 –  125 лет (1898–1949) со дня рождения русского поэта Василия Ивано-

вича Лебедева–Кумача
12 –  160 лет (1863–1941) со дня рождения русского издателя Игнатия Нау-

мовича Граната
17 –  225 лет (1798–1831) со дня рождения русского поэта Антона Антоно-

вича Дельвига
17 –  130 лет (1893–1919) со дня рождения русской актрисы Веры Васи-

льевны Холодной
20 –  205 лет (1818–1848) со дня рождения английской писательницы Эми-

ли Бронте
20 –  210 лет (1813–1882) со дня рождения русского писателя Владимира 

Александровича Соллогуба
20 –  110 лет (1913–1994) со дня рождения русского писателя Александра 

Борисовича Чаковского
21 –  110 лет (1913–2004) со дня рождения русского драматурга Виктора 

Сергеевича Розова
21 –  80 лет (1943) со дня учреждения суворовских военных училищ
22 –  115 лет (1908–1988) со дня рождения русского писателя Леонида Пан-

телеева
23 –  80 лет (1943) со дня окончания битвы на Курской дуге
26 –  280 лет (1743–1794) со дня рождения французского химика Антуана 

Лорана Лавуазье
28 –  75 лет (1948–2005) со дня рождения русской актрисы Натальи Геор-

гиевны Гундаревой
31 –  165 лет (1858–1944) со дня рождения русского библиографа Ивана 

Афанасьевича Бычкова
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СЕНТЯБРЬ

4 –  1050 лет (973–1048) со дня рождения ученого Аль–Бируни
4 –  255 лет (1768–1848) со дня рождения французского писателя Франсуа 

Рене де Шатобриана
4 –  105 лет (1918) со дня основания российского издательства «Всемир-

ная литература»
6 –  95 лет (1928–2002) со дня рождения русского дирижера Евгения Фе-

доровича Светланова
7 –  100 лет (1923–2004) со дня рождения русского поэта и писателя Эду-

арда Аркадьевича Асадова
8 –  100 лет (1923–2003) со дня рождения дагестанского поэта Расула Гам-

затовича Гамзатова
9 –  195 лет (1828–1910) со дня рождения русского писателя Льва Никола-

евича Толстого
9 –  105 лет (1918–2000) со дня рождения русского поэта, переводчика Бо-

риса Владимировича Заходера 
9 –  90 лет (1933) со дня основания российского издательства «Детская 

литература»
10 –  75 лет (1948) со дня рождения русского актера Игоря Матвеевича 

Костолевского
11 –  100 лет (1923–2009) со дня рождения русского писателя Григория 

Яковлевича Бакланова
12 –  90 лет (1933) со дня рождения русской актрисы Татьяны Васильевны 

Дорониной
13 –  100 лет (1923–1941) со дня рождения участницы Великой Отечествен-

ной войны Зои Анатольевны Космодемьянской
15 –  410 лет (1613–1680) со дня рождения французского писателя Франсуа 

Ларошфуко 
15 –  195 лет (1828–1886) со дня рождения русского ученого–химика Алек-

сандра Михайловича Бутлерова
19 –  145 лет (1878–1942) со дня рождения русского писателя, публициста, 

критика Михаила Осоргина
20 –  95 лет (1928–1999) со дня рождения русского поэта Генриха Вениа-

миновича Сапгира
21 –  155 лет (1868–1959) со дня рождения русской актрисы Ольги Леонар-

довны Книппер–Чеховой
23 –  85 лет (1938–1982) со дня рождения французской актрисы Роми Шнайдер
25 –  85 лет (1938) со дня рождения русской актрисы Лидии Николаевны 

Федосеевой–Шукшиной
26 –  135 лет (1888–1965) со дня рождения англо–американского поэта То-

маса Элиота
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26 –  125 лет (1898–1937) со дня рождения американского композитора 
Джорджа Гершвина

27 –  220 лет (1803–1870) со дня рождения французского писателя Проспе-
ра Мериме

28 –  115 лет (1908–1990) со дня рождения русского литературоведа 
Ираклия Луарсабовича Андроникова

28 –  100 лет (1923–1996) со дня рождения итальянского актера Марчелло 
Мастроянни

29 –  80 лет (1943) со дня рождения польского профсоюзного деятеля Леха 
Валенсы

30 –  115 лет (1908–1974) со дня рождения русского скрипача Давида Федо-
ровича Ойстраха

ОКТЯБРЬ

3 –  150 лет (1873–1950) со дня рождения русского писателя Ивана Серге-
евича Шмелева

3 –  150 лет (1873–1945) со дня рождения русского писателя Вячеслава 
Яковлевича Шишкова

5 –  310 лет (1713–1784) со дня рождения французского философа Дени 
Дидро

5 –  80 лет (1943) со дня рождения русской актрисы Инны Михайловны 
Чуриковой

8 –  200 лет (1823–1886) со дня рождения русского писателя Ивана Серге-
евича Аксакова

8 –  115 лет (1908–1976) со дня рождения русского библиотековеда Огана 
Степановича Чубарьяна

10 –  210 лет (1813–1901) со дня рождения итальянского композитора Джу-
зеппе Верди

13 –  90 лет (1933–2019) со дня рождения русского театрального режиссера 
Марка Анатольевича Захарова

14 –  85 лет (1938–2020) со дня рождения русского писателя Владислава 
Петровича Крапивина

16 –  135 лет (1888–1953) со дня рождения американского драматурга Юд-
жина О’Нила

19 –  145 лет (1878–1942) со дня рождения русского писателя Михаила Ан-
дреевича Осоргина

19 –  105 лет (1918–1977) со дня рождения русского поэта, драматурга 
Александра Аркадьевича Галича

21 –  190 лет (1833–1896) со дня рождения шведского химика Альфреда Нобеля
21 –  135 лет (1888–1942) со дня рождения русского книговеда, краеведа 

Николая Васильевича Здобнова
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22 –  140 лет (1883) со дня открытия Нью–йоркского театра «Метраполи-
тен–опера»

22 –  100 лет (1923–2011) со дня рождения русского поэта Николая Кон-
стантиновича Доризо

22 –  80 лет (1943) со дня рождения французской актрисы Катрин Денев
23 –  95 лет (1928–2003) со дня рождения русского композитора Юрия Сер-

геевича Саульского
24 –  95 лет (1928–1991) со дня рождения русской писательницы Инны 

Анатольевны Гофф
24 –  85 лет (1938–1990) со дня рождения русского писателя Венедикта Ва-

сильевича Ерофеева
25 –  185 лет (1838–1875) со дня рождения французского композитора Жор-

жа Бизе
25 –  180 лет (1843–1902) со дня рождения русского писателя Глеба Ивано-

вича Успенского
25 –  90 лет (1933) со дня рождения русского драматурга Александра Иса-

аковича Гельмана
26 –  125 лет (1898) со дня открытия Московского художественного театра 

(МХАТ)
27 –  295 лет (1728–1779) со дня рождения английского мореплавателя 

Джеймса Кука
27 –  165 лет (1858–1919) со дня рождения американского государственного 

деятеля Теодора Рузвельта
28 –  120 лет (1903–1966) со дня рождения английского писателя Ивлина Во

НОЯБРЬ

1 –  30 лет (1993) со дня образования Европейского Союза
2 –  180 лет (1843–1902) со дня рождения русского скульптора Марка 

Матвеевича Антокольского
5 –  145 лет (1878–1927) со дня рождения русского писателя Михаила Пе-

тровича Арцыбашева
5 –  145 лет (1878–1939) со дня рождения русского художника Кузьмы 

Сергеевича Петрова–Водкина
5 –  110 лет (1913–1963) со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли
5 –  85 лет (1938–1980) со дня рождения французского певца Джо Дассена
7 –  110 лет (1913–1960) со дня рождения французского писателя Альбера 

Камю
9 –  205 лет (1818–1883) со дня рождения русского писателя Ивана Серге-

евича Тургенева
10 –  530 лет (1493–1541) со дня рождения швейцарского врача и алхимика 

Теофраста Парацельса
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10 –  135 лет (1888–1972) со дня рождения русского авиаконструктора Ан-
дрея Николаевича Туполева

12 –  190 лет (1833–1887) со дня рождения русского композитора Алексан-
дра Порфирьевича Бородина

14 –  75 лет (1948) со дня рождения английского принца Чарльза Уэльского
17 –  235 лет (1788–1863) со дня рождения русского актера Михаила Семе-

новича Щепкина
19 –  85 лет (1938) со дня рождения русского писателя Бориса Петровича 

Екимова
20 –  185 лет (1838–1906) со дня рождения русского историка и библиографа 

Николая Платоновича Барсукова
20 –  95 лет (1928–2017) со дня рождения русского актера Алексея Влади-

мировича Баталова
21 –  105 лет (1918–2001) со дня рождения русского актера Михаила Ан-

дреевича Глузского
22 –  120 лет (1903–1994) со дня рождения русского поэта Ильи Львовича 

Френкеля
23 –  125 лет (1898–1967) со дня рождения русского военачальника Родиона 

Яковлевича Малиновского
23 –  115 лет (1908–1976) со дня рождения русского писателя Николая Ни-

колаевича Носова
24 –  310 лет (1713–1768) со дня рождения английского писателя Лоренса 

Стерна
24 –  120 лет (1903–1965) со дня рождения русского писателя Степана Пав-

ловича Злобина
27 –  70 лет (1953) со дня рождения певца, композитора Бориса Борисови-

ча Гребенщикова
30 –  120 лет (1903–1942) со дня рождения русского писателя Евгения Пе-

тровича Петрова 
30 –  110 лет (1913–1972) со дня рождения русского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского

ДЕКАБРЬ

1 –  120 лет (1903–1987) со дня рождения русского актера Михаила Ива-
новича Царева

1 –  100 лет (1923–1984) со дня рождения русского писателя Владимира 
Федоровича Тендрякова

1 –  90 лет (1933) со дня основания Литературного института имени А. 
М. Горького

3 –  115 лет (1908–1964) со дня рождения русского писателя Олега Нико-
лаевича Писаржевского
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3 –  100 лет (1923–1977) со дня рождения американской оперной певицы 
Марии Каллас

5 –  220 лет (1803–1873) со дня рождения русского поэта Федора Ивано-
вича Тютчева

6 –  210 лет (1813–1877) со дня рождения русского поэта Николая Плато-
новича Огарева

6 –  120 лет (1903–1971) со дня рождения русского писателя, эссеиста Гай-
то Газданова

6 –  110 лет (1913–2000) со дня рождения русского писателя Сергея Пав-
ловича Залыгина

8 –  170 лет (1853–1935) со дня рождения русского поэта Владимира 
Алексеевича Гиляровского

10 –  85 лет (1938) со дня рождения русского дирижера Юрия Хатуевича 
Темирканова

10 –  75 лет (1948) со дня принятия Всеобщей декларации прав человека
11 –  110 лет (1913–1998) со дня рождения французского актера Жана Маре
11 –  105 лет (1918–2008) со дня рождения русского писателя Александра 

Исаевича Солженицына
11 –  220 лет (1803–1869) со дня рождения французского композитора Гек-

тора Берлиоза
12 –  160 лет (1863–1944) со дня рождения норвежского художника Эдварда 

Мунка
12 –  95 лет (1928–1979) со дня рождения русского актера и режиссера Ле-

онида Федоровича Быкова
12 –  95 лет (1928–2008) со дня рождения киргизского писателя Чингиза 

Торекуловича Айтматова
13 –  150 лет (1873–1924) со дня рождения русского поэта Валерия Яковле-

вича Брюсова
13 –  115 лет (1908–1989) со дня рождения русского актера Ростислава 

Яновича Плятта
13 –  120 лет (1903–1989) со дня рождения французского писателя Жоржа 

Сименона
15 –  120 лет (1903–1994) со дня рождения русского кинорежиссера Юлия 

Яковлевича Райзмана
15 –  100 лет (1923–2013) со дня рождения русского детского писателя Яко-

ва Лазаревича Акима
17 –  120 лет (1903–1987) со дня рождения американского писателя Эрски-

на Колдуэлла
17 –  95 лет (1928–2017) со дня рождения русского актера Леонида Сергее-

вича Броневого
19 –  105 лет (1918–1999) со дня рождения русского поэта Николая Ивано-

вича Тряпкина
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19 –  90 лет (1933–2019) со дня рождения русской актрисы и режиссера Га-
лины Борисовны Волчек

22 –  165 лет (1858–1924) со дня рождения итальянского композитора Джа-
комо Пуччини

23 –  100 лет (1923–1976) со дня рождения русского писателя Виктора 
Александровича Курочкина

23 –  90 лет (1933) со дня рождения императора Японии Акихито
23 –  165 лет (1858–1943) со дня рождения русского театрального режиссера 

Владимира Ивановича Немировича–Данченко
24 –  225 лет (1798–1855) со дня рождения польского поэта Адама Мицкевича
24 –  205 лет (1818–1889) со дня рождения английского физика Джеймса Джоуля
26 –  130 лет (1893–1976) со дня рождения китайского политического и го-

сударственного деятеля Мао Цзэдуна
26 –  125 лет (1898–1980) со дня рождения русского поэта Степана Петро-

вича Щипачева
26 –  80 лет (1943–2000) со дня рождения русского актера Валерия Михай-

ловича Приемыхова
27 –  75 лет (1948) со дня рождения французского актера Жерара Депардье
28 –  195 лет (1828–1903) со дня рождения русского философа Николая Фе-

доровича Федорова

ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

710 лет (1313–1375) со дня рождения итальянского писателя Джованни 
Боккаччо
470 лет (1553) назад в Москве была напечатана первая книга
110 лет (1913) назад был проведен первый Международный женский день 
8 марта
100 лет (1923) со времени основания российского журнала «Библиотекарь»
100 лет (1923) со времени основания российского журнала «Огонек»
100 лет (1923) со времени основания Государственного академического 
театра имени Моссовета
95 лет (1928) со времени издания сатирического романа И. Ильфа и Е. 
Петрова «Двенадцать стульев»
90 лет (1933) назад основана серия «Жизнь замечательных людей»
80 лет (1943) со дня совершения прорыва блокады Ленинграда
65 лет (1958) со дня опубликования повести Ч. Айтматова «Джамиля»
65 лет (1958) со дня создания трактата Д. Л. Андреева «Роза мира»
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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 Казахстан
6 июля – День Столицы
25 октября – День Республики
30 августа – День Конституции Республики Казахстан
1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан
16–17 декабря – День Независимости Республики Казахстан

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДНЕЙ ПАМЯТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

НА 2023 ГОД

10 января – День Национальной гвардии
1 марта – День благодарности
11 марта – День землеустройства, геодезии и картографии (вторая суббота марта)
2 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля)
12 апреля – День работников науки
21 апреля – День службы государственной охраны
21 мая – День работников культуры и искусства
28 мая – День работников химической промышленности (последнее вос-
кресенье мая)
31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода
5 июня – День эколога
7 июня – День работника антимонопольных органов
9 июня – День работника службы специального назначения
11 июня – День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня)
18 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)
23 июня – День полиции, День госслужащего
24 июня – День судьи и работников суда
28 июня – День работников связи и информации
2 июля – Национальный День домбры (первое воскресенье июля)
2 июля – День дипломатической службы
9 июля – День работников водного хозяйства РК
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9 июля – День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля)
13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности
16 июля – День металлурга (третье воскресенье июля)
23 июля – День работников торговли (четвертое воскресенье июля)
6 августа – День работников транспорта (первое воскресенье августа)
10 августа – День Абая
13 августа – День строителя (второе воскресенье августа)
18 августа – День пограничника
20 августа – День спорта (третье воскресенье августа)
27 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)
29 августа – День закрытия Семипалатинского ядерного полигона
1 сентября – День знаний
3 сентября – День работников нефтегазового комплекса (первое воскресе-
нье сентября)
5 сентября – День языков народа Казахстана
10 сентября – День семьи (второе воскресенье сентября)
24 сентября – День Труда (последнее воскресенье сентября)
27 сентября – День машиностроителя
28 сентября – День работников атомной отрасли
30 сентября – День работников органов юстиции
1 октября – День работников радио
1 октября – День учителя (первое воскресенье октября)
6 октября – День работников оборонной промышленности
15 октября – День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября)
19 октября – День спасателя
22 октября – День библиотекаря
29 октября – День работников частных охранных организаций
29 октября – День работников системы социальной защиты (последнее вос-
кресенье октября)
5 ноября – День внешней разведки
8 ноября – День статистика
15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный празд-
ник работников финансовой системы Республики Казахстан
19 ноября – День работников сельского хозяйства (третье воскресенье ноября)
6 декабря – День прокуратуры
17 декабря – День энергетика (третье воскресенье декабря)
20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы Республики 
Казахстан
22 декабря – День архивиста Республики Казахстан
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УКАЗАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ,
ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ И ДНЕЙ ПАМЯТИ

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
24 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье 
апреля)
29 апреля – Международный день танца
3 мая – Всемирный день свободы печати
3 мая – День Солнца
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
10 мая – Международный день матери
12 мая – Международный день медицинской сестры
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
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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
10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (второе вос-
кресенье сентября)
21 сентября – Международный день мира
24 сентября – Международный день глухонемых (последнее воскресенье 
сентября)
27 сентября – Международный день туризма
1 октября – Международный день пожилых людей
1 октября – Международный день музыки
2 октября – Международный день жилья (первый понедельник октября)
5 октября – Международный день учителя
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – Международный день психического здоровья
11 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
9 ноября – Всемирный день качества (второй четверг ноября)
10 ноября – Всемирный день молодежи
13 ноября – Международный день слепых
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
16 ноября – Международный день толерантности



119

16 ноября – Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
17 ноября – Международный день студентов или День международной со-
лидарности студенчества
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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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, 
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ

А
Абай - 74
Абдильдин Ж. М. - 70
Абдрахманов М. М. - 69
Абилев Д. - 67
Абильдин Ш. - 70
Адильшинов К. Ш. - 79
Азаров Е. Г. - 76
Айдарханов Б. А. - 82
Айманов Ш. - 67
Аймаутов Ж. - 72, 74, 82
Алаканулы А. - 77
Алимбаев М. - 80
Альдебекулы А. - 82
Амарбаев А.–Ш. - 69
Асылгазин М. - 80
Ауталипов Р. - 73
Ахмадиев Ш. Г. - 82
Ахметов Б. А. - 72
Ахметов И. С. - 76
Аширбеков А. М. - 79
Ашитов З. О. - 81

Б
Байбосын С. А. - 72 
Байгабылова Ш. - 77
Байгалы Ш. - 77
Байжанов 
Жаяу Муса - 67
Байжуманов М. Х. - 82
Байзаков И. - 67
Бакенов М. М. - 76
Бакланов А. В.- 78
Балтабаева Г. К. - 75
Баранов В. Н. - 79
Барлыбаев Х. А. - 83
Барлыбаева Р. - 83
Батурин В. П. - 78
Бектенов М. У. - 84
Бекхожин Х. Н.  - 81

Беркетов С. С. - 77
Беркимбаев Е. - 83

В
Васильев П. Н. - 67, 74
Вахитов Р. Г. - 73
Величко Д. Н. - 81
Ворушин И. Д. - 78

Г
Гейко А. А. - 81

Д
Дерибас Т. Д. - 83
Динерштейн М. Г. - 72
Донентаев С. - 67
Дроздов Е. В. - 83
Дукенбаев Н. С. - 80
Дюсенбаев О. Р. - 79

Е
Елгин А. Н. - 78
Елистратов С. А. - 81
Еркасов Р. Ш. - 84
Ермагамбетов К. - 83
Ермаков П. З. - 80
Есин Г. Ф. - 80

Ж
Жанабайулы Ж. - 82
Жарылгапберды - 67
Жингилбаев К. - 83
Жумабаев М. - 78
Жуматов Г. Ж. - 78
Жыланбаев М. Т. - 77

З
Заитов М. - 76

И
Идрисов К. - 77
Иренов Г. Н. - 79
Исиналиев М. И. - 78

К
Кабдуалиев З. К. - 71
Кабурнеев И. Ф. - 72

Кабылбеков М. - 78
Кабылдинов Ж. - 70
Кайсы ата - 83
Калкаманулы Бухар 
жырау - 77, 82
Камзин Ш. - 80
Канапьянов М. - 79
Кантарбаев А. - 71
Капенов Г.–У. С. - 74
Капесов Н. К. - 71
Каримбаев С. - 71
Касымов К. - 83
Катаев М. М. - 81
Конкашбаев Г. К. - 77
Копеев М. Ж. - 83
Короленко В. Г. - 77
Костылецкий Н. Ф. - 82
Кравец П. Л. - 70
Краснопольский А. А. - 
83
Краснянский Б. З. - 70
Кудайбергенов А. Н. - 74
Кудин И. Н. - 73
Кузнецова З. В. - 84
Куйбышев В. - 76
Курбатов И. И. - 80
Кусаинов А. К.- 69
Кутпанулы И. - 83
Куттыбайулы Ж. - 82

Л
Лагутин И. В. - 76
Ломов А. В. - 69
Лысенко П. Г. - 81

М
Манап М. С. - 72
Маргулан А. Х. - 67
Мартынцев В. М. - 81
Маукеулы С. - 82
Милевский М. И. - 71
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Минаков И. - 75
Музалевский С. А. - 74
Мусин Ш. А. - 81
Муткенов С. - 70

Н
Нуркин К. Т. - 76

О
Овчинников А. Е. - 69
Омаров М. М. - 79
Омаров У. - 81
Онаев И. А. - 74
Оразбаев А. - 73
Оралбаева Н. О. - 74
П
Павлов А. С. - 69
Перов И. П. - 77
Пожарская Е. Я. - 84
Поликарпов В. Ф. - 80
Поминов Ю. Д. - 71
Попова В. Н. - 71
Потанин Г. Н. - 76

Р
Рамазанов А. Г. - 75
Рахимов К. Д. - 72

С
Сабитов М. С. - 79
Сагандыкова Н. Ж. - 71

Сагырбайулы  
Курмангазы - 81
Сакипов З. Б. - 69
Сатиев К. М. - 79
Сатпаев К. - 66, 68, 76
Сатыбалдин С. - 83
Седельников Е. А. - 75
Сейсембеков Т. З. - 69
Сейсенбаев Б. С. - 71
Сейсенбеков Б. Б. - 70
Сергазина Л. М. - 84
Сиязов М. М. - 81
Степаненко В. В. - 70
Султанов Г. - 75
Сыздыков Т. У. - 71

Т
Тапалшинов Б. Т. - 74
Тауекелов С. Т. - 73
Темирбаев Д. Ж. - 70
Темиргалиев К. Е. - 75
Тиленшиулы Г. Х. - 82
Тлегенов Е. Н. - 74
Тленшин Ж. - 83
Торайгыров С. - 63, 67, 
76, 79, 85
Тулеев Т. Т. - 73
Тумарбеков А. Т. - 79

Тумарбеков М. А. - 73
Тумашева М. Г. - 69
Тусупбаева М. Б. - 77

Ф
Федоров Е. С. - 81
Филев Г. И. - 84

Х
Хамзин Х. Х. - 84
Хамитов М. Х. - 73
Хорошкова Л. В. - 80

Ч
Чокин Ш. Ч. - 67

Ш
Шаймарданов Б. Е. - 84
Шаймерденов Т. Р. - 70
Шакенов Н. - 79
Шакимова Б. Ш. - 80
Шалбай Ш. Д. - 73
Шанин А. Т. - 83
Шанин Ж. Т. - 67
Шаронов С. П. -78 
Шевцов С. И. - 776
Шорманов М. - 82

Я
Янушкевич А. М. - 75
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ, 
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ

Аккулинский район - 66, 67
Акмолинск - 81
Акмолинская область - 65
Аксу - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
78, 82, 
Актогайский район - 66, 67, 74
Алтайский край - 66
Аркалык - 72
Ащису - 65
Баянааул - 66
Баянаульский район - 66, 67, 72, 76
Большой Ажбулат - 65
Восточно–Казахстанская область - 66
Галкино село - 76
Гусиный перелет - 67
Евразия - 67
Егиндыбулак - 76
Ерейментауский район - 76
Ермак - 67, 74
Жалаулы - 65
Жамантуз - 65
Железинский район
Западно–Сибирская равнина - 65
Иртыш - 67
Иртыш–Караганда - 68
Иртышский район - 66, 84
Казахстан - 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84
Калкаман - 65, 67
Караганда - 65
Карагандинская область - 65
Карасор - 65
Короленко улица - 77
Краснокутский район - 74
Куйбышева улица - 76
Кызылкак - 65
Лассаля улица - 77
Лебяжинский район - 73

Ломова улица - 85
Майкаинское месторождение - 83
Майский район - 66, 79
Маралды - 65
Мира улица - 71
Мойылды - 65
Монголия - 77
Новосибирская область - 65
Оленты - 65
Омская область - 65
Павлодар - 63, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85
Павлодарская область - 63, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 
82, 84, 85
Павлодарский район - 66
Павлодарский уезд - 83
Павлодарское Прииртышье - 63, 66, 
75, 81, 82
Панфилово село - 84
Республика Казахстан - 66
Российская Федерация - 65
Россия - 70, 71, 73
Рудный - 76
Северо–Казахстанская область - 65
Селетытениз - 65
Семипалатинская область - 83
Теренкольский район - 66
Торайгырова улица - 76
Тундык - 65
Успенский район - 66
Шидерты - 65
Шурексор - 65
Щербактинский район - 66
Экибастуз - 66, 67, 70, 71, 73, 77 ,85
Экибастузский угольный разрез - 67, 
76
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29 Ноябрь к., 2, Тел.: 8 (7182) 61-82-13, 61-82-18

19.07.2022 ж. басуға қол қойылды. Көлемі 60х84/16.
Офсеттік басылым. Қаріп түрі Times New Roman.

Шартты баспа табағы 6,25. Есептік баспа табағы 3,7.
Таралымы: 50 дана.

«Қазақстан мүгедектерін оңалту» қоғамдық бірлестігінде басып 
шығарылды таралымы.

Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар қ.,
29 Ноябрь қ., тел: 8 (7182) 61-82-13, 61-82-18






