
'0
Ұстаз, библиограф-ғалым, баспагер, редактор, ф.ғ.к., доцент

Мұқатаева Қоңыр Мұқатайқызының
70 жасқа толуына арналған 

«Баспа, полиграфия және меЬ-технологиялар 

жүйесін оқытү-зерттеү мәселелері»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

ЖИНАҒЫ

Алматы 2020



ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗА Қ ҰЛТТЫ Қ УНИВЕРСИТЕТІ 
Ж УРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

Н А СГІАГЕРЛІК-РЕДАКТОРЛЫҚ ЖӘНЕ ДИЗАЙНЕРЛІК ӨНЕР 
КАФЕДРАСЫ

Үстаз, библиограф-ғалым, 
баспагер, редактор, ф.ғ.к., доцент 

Мұкатаева Қоңыр Мұқатайқызының 
70 жасқа толуына арналған 

«БАСПА, ПОЛИГРАФИЯ ЖӘНЕ \¥ЕВ- 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ЖҮЙЕСІН ОҚЫТУ-ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

ЖИНАҒЫ

Алматы 
«Қазақ университеті» 

2020



Ғылыми редактор
филология ғылымдарының докторы, доцент 

Айгүл Рамазан

Жауапты редакторлар: 
Ермахан ІІІайхыу.іы 
Ж азира Батырханов

¥стаз, библиограф-ғалым, баспагер, редактор, ф.ғ.к., 
доцент Мұқатаева Қоңыр Мұқатайқызының 70 жасқа то- 
луына арналған «Баспа, полиграфия жэне \үеЬ-технология- 
лар жүйесін оқыту-зерттеу мэселелері» атты халықаралық 
ғылыми-тэжірибелік конференция жинағы. -  Алматы: Қазақ 
университеті, 2020. -  153 б.

І8В^ 978-601-04-46-51-9

Бүл жинакта ұлағатты ұстаз, библиограф-ғалым, баспагер, редактор, 
ф.ғ.к., доцент Мұкатаева Қоңыр Мұкатайкызының 70 жасқа толуына 
арналған «Баспа, полиграфия жэне дүеЬ-технологиялар жүйесін окыту- 
зертгеу мэселелері» атты халықаралық ғылыми-тэжірибелік конференция 
материалдары топтастырылған.

І8ВЫ 978-601-04-46-51-9 £) Әл-Фараби атындағы Қ аз¥У , 2020

IБӨЛІМ

Алибек АСКАРОВ,
генеральный директор 

Национального центра «Тіл-Қазына»

РОДНИК МУКАТАЕВОЙ

Есть люди, что родник, -  светлые, добрые, чистые. Как в лет- 
ний день вода из источника дарит живительную влагу, так и они 
своей мягкой энергией помогают другим обрести в душе созида- 
тельную силу, гармонию и красоту. Всё, -  к чему они прикаса- 
ются, -  расцветает и дает удивительные плоды. Коныр Муката- 
евна Мукатаева, бесспорно, из когорты таких людей.

Она родилась в п. Акжал Шетского района Карагандинской 
области и после окончания школы поступила на филологический 
Казахского Государственного университета им.С.М. Кирова, 
обучение в котором успешно завершила в 1974 году.

Ее трудовой путь начался в Государственной книжной па- 
лате, куда она была принята библиографом. Усердие в работе, 
добросовестность, уважение к людям и другие личные качества 
помогли заявить о себе, и позже руководство предложило занять 
ей должность редактора, а затем -  заведующего отделом. В ян- 
варе 1998 года ее назначили заместителем директора Националь- 
ной государственной книжной палаты.

На протяжении многих лет Коныр Мукатаевна вносила вклад 
в развитие государственной издательской деятельности в Казах- 
стане, в обеспечение республиканских библиотек оперативной 
информацией, реализацию государственной информационной 
политики. Под ее руководством Книжная палата выпускала 
библиографические издания, среди которых «Кітап шежіресі» — 
о летописи книги, «Статистика печати Республики Казахстан», 
«Казахстаника» и многие другие.

А, самое главное, -  Коныр Мукатаевна организовала и руко- 
водила подготовкой национальных стандартов по системе меж- 
дународных стандартов по информации, библиотечному и
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дамытуға қосқан сүбелі үлесі үшін И.Федоров атындағы алтын 
медальмен марапатталған.

Баспа ісін дамыту жэне бұл салада үзақ жылдар бойы табан 
аудармай қызмет ету үшін кітапқа деген шексіз құрмет жэне 
қызметке адалдық керек. Біз, Қоңыр Мүқатайқызының қатары- 
ның ізбасар буыны, олардың өнегелі қызмет жолынан осыны 
аңғарып отырмыз.

Алдыңғы буын қыруар дуниені жолға қойып, алғышарттарын 
қалыптастырса, ендігі мақсат -  қазақстандық кітап нарығын 
жүйелеп, басқару, баспа ісі мен библиографияны биік деңгейге 
жеткізу.

Қазақстан Республикасы Мэдениет және спорт министрлігі 
Тіл саясаты комитетіне қарасты ¥лттық мемлекеттік кітап 
палатасының үжымы атынан Қоңыр Мүқатайқызын 70 жас 
мерейтойымен қүттықтай отырып, ерен еңбегі үшін алғыс 
білдіреміз.

Жетпісбай БЕКБОЛАТ¥ЛЫ,
эл-Фараби атындағы Қ аз¥У  профессоры, 

Қазақстан білім беру ісінің құрметті қызметкері

БІТІКШІ

Қазақтан сөз қалған ба?! «Ащы менен түщыны татқан білер, 
алыс пенен жақынды жортқан білер» деп, көзі мен көңілі жетер 
нәрсенің қай-қайсысының да нарқы мен парқын айырып 
отырғанды жөн көретін қаймана жүрт жақсы мен жаман, 
таршылық пен кеңшілік, баршылық пен жоқшылық сынды 
керағар қүбылыстардың бәсін салғастыру, шендестіру арқылы 
безбенге салған фэлсафашы да бір жағынан. Тіл біліміне 
сүйенсек, бүлардың бэрі антоним атаулының төңірегіне топ- 
тасатын, «қайта айналып келмейтін» пенде тірлігінің бүкіл қызы- 
ғы мен шыжығын түл бойына жиып, бұрынғының қабасақал 
классиктерінше толғасақ, қарама-қайшылықтар бірліғінен туын- 
дайтынын бэріміз мойындап, мақүлдаймыз ғой. Салмағын бүл- 
дайтын батпан мен мысқал таразыға тартылар, алайда «адам
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аласы ішінде» деген, арзан мен маржанның, жақсы мен жаман- 
нын бағасын берер критерий мен кредо, өзімізше айтсақ, өлшем 
кандай?

«Кэміл инсан» ілімін түйіндей отырып, үлы Абай адам болуға 
үмтылған үрпағына «Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық 
оол» деп өсиет қалдырды ғой. Мүны «толық адам» өлшемі десек 
те болар. «Өсек, өтірік, мақтаншақ, Еріншек, бекер мал шашпақ
-  бес дүшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, Қанағат, рақым 
оилап қой -  бес асыл сөз көнсеңіз». Бүл қағидалар, тіршілігінде 
басканы былай қойғанда, бет қызаратын оғаш қылық қылмай, 
сонына қалжуыр байламаған азаматтардың Темірқазығы ғой. Ат 
жалын тартып мінген азамат ретінде елі мен жері алдындағы 
есебін түгендеген кім-кім де өзін Абай атамыз айтқан адам- 
шылық айнасынан көруге үмтылар. Кірпияз рухқа қылау 
түсірмей, еткен абырой биігінен өз ғүмырнамасына көз тастар...

«Әр нәрсенің шынайы бағасы салыстыру арқылы білінеді» дедік 
кой жоғарыда. Бүл орайда данышпан Абай «жаманға салысып 
жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болад-тағы» деп, майдан 
кыл суырғандай мәселенің мәнісін ашып береді. Ділмар қазақ 
«жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай бір 
коймас тегіне» деп, көн қатса қалыбына келетінін алға тартқан. Бүл 
тәмсіл өмір сапарының кезекті белесіне адами қадір-қасиетімен 
көтерілген замандастарымызға тікелей қатысты.

Әркім -  өз дэуірінің перзенті. Осы мақаланы жазар алдында 
әріптесім, эл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінің 
доценті, филология ғылымының кандидаты, қоғам қайраткері, 
үлағатты үстаз Қоңыр Мүқатайқызы Мүқатаеваның өмір жолына 
тағы бір үңіліп шықтым. Үстаз. Білім нүрын шашушы, ізгілік 
нүрын себуші. Осы орайда үстаздық ету, шэкірт тәрбиелеу 
жөнінде тағы үлы Абайдың қаламынан туған «Ақырын жүріп, 
анық бас, Еңбеғің кетпес далаға. Үстаздық қылған жалықпас, 
Үйретуден балаға» деген мэңгілік жолдар ойға оралады. Қазіргі 
коғамымызда мүғалім еңбегіне, жоғары жэне орта мектеп 
окытушысының образына деген қилы көзқарас, түрлі пікір орын 
алып отырғанда, ¥стаз деген бас эріппен жазылатын ардақты 
атқа, абыройлы атауға лайық түлғалардың арамызда жүргеніне 
шүкіршілік етеміз.
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«Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан» деген Абай 
кредосы қай кезде өз күшінде. Тіршілік тауқыметі етектен тар- 
тып, жағадан алып жатқан алмағайып заманымызда көбіміз 
ұстаздықты етікшілік пен аспаздыққа барабар кәсіп деп ұғынуға 
бейімбіз. Ал, ¥лт көсемі Ахаң, Ахмет Байтұрсыновтың бағам- 
дауынша, Үстаз -  адамдық диқаншысы. «Адамдық диқаншысы 
қырға шықтым, Көлі жоқ, көгалы жоқ құрға шықтым. Тұқымын 
адамдықтың шаштым, ектім...» деп толғанған Ахаң өнегесі 
«қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болған» талапты 
жастарды елге, Алаш идеясына қызмет етуге үндеді.

Ал, кезінде үлы Ыбырай бата берген «үміт еткен достары» -  
жас үрпақ тэрбиешілерінің бүгінгі тірлігі қандай? «Егемен 
Қазақстан» газетінде өткен жылғы ақпанның 7-жүлдызында 
«Арзан атаққа алданған «ағартушылар» атты проблемалық 
мақала жарияланып, онда былай делінді: «Жуырда «¥лт үстазы» 
атағын бес мың теңгеге сатып алған мұғалімдердің сертификатта- 
ры ғаламтор бетін шарлап кетті. Абай атамыздың «Арсыз болмай 
атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда?!» дегеніндей, қазір ғалам- 
тор бетінен ақылы конкурстар мен ақылы атақтар туралы 
жарнамаларды кезіктіруге болады. Ақшан болса арзан атақты 
сатып алып, шартарапқа шекеңнен қарай бер». Көп ұзамай, 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев диплом сатумен 
айналысатын жоғары оқу орындарын жабу туралы Жарлық 
шығарып, ол іске аса бастады. Былық пен шылық білім саласында 
емес екен. Президенттің өз сөзіне сүйенсек, «масайраудың қақ- 
панына түскен министрлер де, экімдер де аса күрделі жағдайда 
жүмыс істей алмауда». Сөйтсек, ойын-күлкі, дыр-думанмен 
өткен отыз жылда орда бүзар отыз азамат ортаға шықпапты, эй 
дейтін ажаның, қой дейтін қожаның, «ноғайлы үлының адас- 
қанын жолға салар» абыз ақсақалдың жоқтығынан балақтағы бит 
басқа өрлеп, жылы-жүмсаққа түмсық тыққан қүл-қүганның, 
қауға үстар қойшы-қолаңның зәузәті ел байлығын емін-еркін 
сорып, сайран салып келіпті. Абыздың орнын кешегі кеңестің 
шидем шекпенін шешпеген, пайғамбар жасынан асса да қадір- 
қасиегген жүрдай, ақсақал деуге аузың бармайтын айыр қүйрық 
шаяндар басқан. Осыдан бес-алты жыл бұрын жергілікті 
баспасөзден мына бір хабарды оқыи, жағамды үстағаным бар. 
Наурыз мерекесінде жап-жас экім ауыз тиген көжеге таласқан
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аксакатдар» кеседегі ақты үстеріне ақтарып, елге күлкі болған.
Ал. Алматы мен Астанадағы күн көсемге теңеу таба алмай, 
^зштары ағарған шимай-шатпақшылар «Көкте күннен нэр алған, 
Кепке нүр боп таралған», «Халқына оқтың даусын естіртпеген» 
лауазым иелері жайлы қүлаш-қүлаш өлең жазып, тіпті пайғам- 
'арымызбен тілдестіруге көшкен.

Казақ тарихында дэл мүндай азғындаудың орын алып отыр- 
ғаны, жоғарыда тілге тиек еткеніміздей, соңғы отыз жыл беделі.
Бүл -  арнайы зерттеуге өзек болатын тақырып. Өткенді безбенге 
салсақ, Қазақ хандығын құрған көсемдер де, азаттық идеясын 
оекемдеп, эдебиеті мен ғылымының негізін қалаған Алаш азамат- 
тары да үлт үшін бастарын бәйгеге тіккен. Тіпті бертінде, тың 
игеруге қарсы болғаны үшін орнынан алынған Жүмабай 
Шаяхметов те, солтүстіктегі бес облысты республика құрамында 
сақтап қалған Жұмабек Тәшенов те — халық есебінен күн көруді 
оиламаған, халықтың мүңы мен зарын жан-жүрегімен сезініп, ел 
ертеңіне елеңдеген тұлғалар.

Ардақты ағайын, «етектен төске өрлегендердің» білімді сау- 
даға салып жиған байлығы бүгінгі күннің ащы ақиқатына айна- 
лып отырғанда «біз білім сатып мал іздемек емеспіз» деген Абай, 
Ыбырай, Ахмет өнегелері қоғамдық сұраныстан айырыла бас- 
тағандай көрінеді. Бұл пікір бір пәсте шындықтан шығандама- 
ғанымен, осынау түйткілдің ел талқысына түсіп, оның түп- 
тамырын жою жөніндегі қам-қарекеттің қолға алына бастауы -  
көңіл түпкіріндегі үміт отын түтандыратынын тілге тиек етелік. 
Сондай-ақ саналы ғұмырын білім іздеуге, өскелең ұрпақты 
тәрбиелеуге, салиқалы тірлік кешіп келе жатқан сәулелі жандар 
шоғырының молдығы сенімімізді бекіте түскендей.

Жоғарыда айтқанымыздай, сол бір шоғырдың алдыңғы 
сапында келе жатқан ұлағатты үстаз Қоңыр Мұқатайқызының 
қоғамдық сана көшбасшысы ретіндегі сан салалы қызметі арнайы 
сөз етуді қажет етеді. Арқа төсінде, Қарағанды облысының Шет 
ауданында өмірге келген ол, жиырмасыншы ғасырдағы қазақ 
мемлекетінің тұңғыш президенті Әлихан Бөкейхановтың «Хан 
баласында қазақтың хақысы бар еді, тірі болсам, қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын» деген антын бала кезінен құлағына құйып 
өсті. Ленинге Қазақ автономиясының шекарасын мойындатқан 
Алаш қайраткері, халқымыздың тұңғыш математика профессоры

п>ииграфия және м^еЪ-технологиялар жүйесін оцыту-зерттеу мэселелері

13



Әлімхан Ермековтің ғажайып эрудициясы, тастүйін ерік-жігері 
жайлы сол Әлекеңнің «Пай-пай, мына орыстан да біздің 
Әлімханмен екі сағат сөйлесуге жараған үл туған екен» деп 
қуанған лебізін көбімізден бүрын естіп-білді.

Қоңыр Мүқатайқызы 1968 жылы Ақжал орта мектебін үздік 
тамамдағаннан кейін С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің (қазіргі эл-Фараби атындағы Қазақ үлттық 
университеті) филология факультетіне түседі, оны 1974 жылы 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандыгы бойынша бітіріп шығады. 
Еңбек жолын Қазақ КСР Мемлекеттік кітап палатасында 
библиографтан бастап, редактор, бөлім меңгерушісі қызметтерін 
атқарады. Жас маманға бағыт нүсқап, жол көрсеткен Римма 
Төрегелдиева, Баскен Шамүратова апайларының, Палата дирек- 
торлары Ермекқали Нығметов, Қабдікэрім Ыдырысов, Тахауи 
Ахтанов, Әбілмэжін Жүмабаев, Софы Сматаев ағайларының, 
эріптес інісі, өмірден ерте өткен'Жанат Сейдумановтың есімдерін 
ілтипатпен еске алады. Білімі мен білігін жарқырата көрсете 
білген Қоңыр Мүқатайқызы 1998 жылы Қазақстан Республикасы 
¥лттық мемлекеттік кітап палатасы директорының орынбасары 
болып тағайындалып, үзақ жыл жемісті еңбек етті.

Қоңыр Мүқатайқызы елімізде баспа ісінің дамуына, үлттық 
библиография саласының өркендеуіне үлкен үлес қосып, мем- 
лекетгік ақпарат саясатын жүзеге асыруға бір кісідей атсалысты. 
¥лттық мемлекеттік кітап палатасы шығаратын «Кітап шежі- 
ресі», «Журнал мақалаларының шежіресі», «Газет мақалалары- 
ның шежіресі», «Қазақстан Республикасы Баспасөзінің ста- 
тистикасы», «Диссертаңия авторефераттарының шежіресі», 
«Қазақстан Республикасының кітап жылнамасы», «Казах- 
станика» сияқты библиографиялық көрсеткіштерді жариялауға 
басшылық жасады. Сондай-ақ ақпарат, кітапханатану жэне баспа 
ісі саласындағы стандарт бойынша «Кітаптарды халықаралық 
стандарттық номерлеу. Күрылымы, құрамы, жазылуы» деп 
аталатын ҚР СТ 994-96 үлттық стандартын дайындауға жетек- 
шілік ете отырып, стандартқа жазылған ПР РК 50.1-23-96 Ереже- 
әдістемелік қүралдың авторы болды. Республика кітап шығару 
саласы бойынша І8ВЫ. музыкалық басылымдарға І8МЫ, мер- 
зімді басылымдарды халықаралық тіркеу бойынша І88М 
стандарттарын республика баспа өнімдері саласына енгізудің
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гась:-касында жүрді. Ол, сондай-ақ «әдебиеттің элеуметтік 
'.'ан.ызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бойынша 
^ъ;ккан «Басылымдардың шығарылым мағлүматгары; баспа- 
ггрлер үшін әдістемелік нүсқау», «Қазақстан Республикасының 
г?уелсіздік жылдарындағы баспасөзі 1991-2008», «Роль и 
необходимость применения международных стандартов 180 в 
нзлательском деле: Основные стандарты по издательскому делу» 
к;таптарының авторы.

Ол, қазіргіше айтқанда -  кітаптанушы, библиолог. Көне түркі 
т:лінде кітап «бітік» делінген, оқымыстыларды, мемлекет істерін 
хатка түсіретін білім иелерін «бітікші» деп атаған. Қазақтың 
бүрынғы-соңғы тарихындағы есімі тасқа басылып, элемдік 
аныктама басылымдарға енген түңғыш бітікшісі -  Арғын Аға. 
Энциклопедия «Ігапіса» энңиклопедиясындағы «АКОДЖ АОА» 
атты мақалада былай жазылған: «АгёОп Аяа...топ«оІ асітіпі- 
ьтгаіог іп Ігап (сі. 673/1275). Не Ье1оп§ес11:о іһе Оігаі ігіЬе, апсі һіз 
гагһег, Таіси, ассогсііпа Іо Іоуауш, \уаз а соттапсіег оі' а іһои^апсі...
Тһе атіг Оасіап оГІһе .Іаіауіг ІгіЬе, іпіо \үһозе һапсія һе іһих раззесі, 
ьепі һ іт  іо§еШег \\ ііһ һіз о\\п зоп І1іі§е Іо епіег іһе зегуісе оГ іһе 
Огеаг Кһап 0§ес1еі (Оцасіау). Науіп§ тазіегесі іһе Іііеһиг зсгірі: апсі 
Ьееп епгоНес! атопц Іһе Огеаі: Кһап’з зесгеТагіез (Ьіііксіап)...». 
Орысшасы: «Аргун ага...монгольский администратор в Иране 
(ум. 673/1275). Он принадлежал к племени ойрат, а его отец, Тайчу, 
по словам Джовайни, был тысячным полководңем. Амир Кадан из 
племени Джалайир... послал его вместе со своим собственным 
сыном Илюге, чтобы поступить на службу к Великому хану Угедею 
(Угадаю). Овладев уйгурской письменностью, бьш в раннем 
возрасте зачислен в секретари Великого хана (битикчи)...». Жанақ 
акынның «Алашта Арғьш Аға туған зерек, Қазақта ол кісінің жолы 
бөлек, Арғынның арғы атасы — Қодан Тайшы, Өлеңге бізден үстын 
болса керек...» деген өлеңіндегі Арғын Аға -  осы кісі. Қазақта 
< Арғын — Аға баласы» деген де сөз бар...

Иранды билеген әмірші Арғын аға туралы тарихшы 
Джувейни былай деп жазған. Ол моңғол әскерінің мыңбасысы 
болған Тайчудың -  Қодан Тайшының (авт.) үлы. Әрі қарай 
оқиық: «Тумысынан зерек Арғын Аға ұйғыр жазуын жетік 
меңгеріп, бозбала кезінде Үгедей ханның хатшыларының 
(бітікшілерінің) бірі болады... Үгедей, Күйік, Мөңке хандардың
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тұсында империяның Әмудариядан бастап, Анадолыға дейінгі 
бүкіл батыс өңірін билеген Арғын Аға бір сапарында Әзірбай- 
жанға соғып, мүнда Папа миссиясымен келген доминикан Асце- 
линмен кездеседі. Оның көп үлы болған, олардың ең белгілісі -  
әскербасы Наурыз (Но\¥Ш2). Киракос Арғын Ағаны мүсылман 
болғанын жазады». Арғын Ағаның империяны басқару ісіне 
араласып, билік айтқан жылдары түгіл күндері мен айлары да 
хатталып, қағаз бетіне түскен. Тарихи түлға туралы Ата-Мелик 
Джувейни, Киракос Гандзакеци, Рашид ад-Дин сынды Алтын 
орда дэуірінің тарихшылары мол дерек қалдырған. Бүгінгі Батыс 
тарихнамасында да Арғын Ағаға көп көңіл бөлініп келеді.

Қазақ бітікшілерінің деректері көне парсы жэне армян 
қолжазбаларында сақталғаны туралы ежелгі түркі тарихының 
білгірі, профессор Марат Барманқүловтың атап өткені бар.

Қоңыр Мүқатайқызы инемен қүдық қазған сол бітікшілердің 
парасатты ісін болашаққа үластырушылардың бірегейі десек, 
қателеспейміз.

Қызмет өрісі білім бүлағы -  кітап тарихына, библиография- 
лық әдебиет тоңірегінде болғандықтан, үзақ жылдар бойы тір- 
нектеп жинаған деректерінің басын қүрап, оларды тың ойлармен, 
идеялармен толықтырып, 2007 жылы Қазақстан ¥лттық Ғылым 
академиясының Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет жэне өнер 
институты жанындағы филология ғылымдарының докторы ғы- 
лыми дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық кеңестің мэжі- 
лісінде Қоңыр Мүқатайқызы академик Сейіт Қасқабасовтың же- 
текшілігімен «Ы.Т.Дүйсенбаевтың ғылыми мүрасы» атты кан- 
дидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми еңбек кейіпкері, эдебиеттану мен фольклортану 
ғылымының дамуына сүбелі үлес қосқан -  көрнекті эдебиет- 
танушы ғалым, Қазақстан ғылым академиясының корреспон- 
дент-мүшесі, филология ғылымының докторы, профессор Ысқақ 
Тэкімүлы Дүйсенбаев өзінің бүкіл саналы өмірін туған әде- 
биетіміздің тарихын зерттеуге арнап, оның ғасырлар бойғы даму, 
қалыптасу, кемелдену кезеңдерін зерделеуге айтарлықтай үлес 
қосты. Ауыз әдебиетінің жэне жазба эдебиеттің тарихын қагазға 
түсірген Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтүрсынов, Халел 
Досмұхамедов, Сэкен Сейфуллин сынды Алаш ардақтыларының, 
бүл бағытты әлемдік децгейде дамытқан Мүхтар Әуезовтің,
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ч. әбит Мүкановтың, Қажым Жүмалиевтің, Бейсенбай Кенжебаев- 
тъ;н. Темірғали Нұртазиннің, Мүхамеджан Қаратаевтың, Мүсілім 
Бізарбаевтың даңқты жолын жалғастырды.

Ғ ылыми жұмысқа баға берген көрнекті эдебиеттанушы, Абай 
атынлағы Мемлекеттік сыйлық иегері, энциклопедиялық мол 
:т.тімді Жұмағали Ысмағұлов қазақ эдебиеттану ғылымындағы 
езекті тақырыпқа арналған еңбекке «Қазақ фольклоры мен 
'тебиет тарихын зерттеу ісіне үлкен үлес қосқан көрнекті эде- 
тигттанушы ғалым Ысқақ Тэкімұлы Дүйсенбаевтың ғылыми 
'•:ұрасын жеке тақырып етіп алып зерттеудің маңызы зор. Себебі, 
-талымның фольклортанушылық, эдебиеттанушылық еңбектеріне 
терең үңіліп, қазақтың ғашықтық жырларын, әсіресе «Қозы 
Кәрпеш -  Баян сұлу» эпосының XVIII -  XX ғасырлардағы қазақ 
әдебиеті мэселелері мен жеке ақындарды зерттеудегі ғылыми 
ізденістері мен жаңалықтарын сараптау -  қазіргі қазақ әдебиет- 
тану ғылымы үшін көп пайда келтіреді. Мұның өзі осы жүмыс- 
тың өзектілігін, ғалым мұрасының кейінгі жас ұрпаққа да қызмет 
ете беретін ғибратын байқатады» деп жоғары баға берді. (Осы 
орайда университетіміздің «Өнегелі өмір» сериясымен 
Жұмекеңнің 90 жылдығына орай арнайы басылым жарық көр- 
генін оқырман жадына сала кетейік). Ал белгілі ғалым, 
филология ғылымының докторы, профессор Айгүл Ісімақова 
«Қ.Мұқатаева Ы.Т.Дүйсенбаевтың казақ текстологиясын 
катыптастыру ісіндегі өлшеусіз еңбегін ғалымның «Қозы 
Көрпеш — Баян сұлу» жыры мен Абай, Сұлтанмахмүт шығар- 
маларын текстологиялық тұрғыда зерттеген ұлан-ғайыр жүмы- 
сына айырықша тоқталады да, нақты талдаулар негізінде Ы.Т. 
Дүйсенбаевтың текстолог-ғалым ретіндегі үлкен бір қырын 
танытады» деп, диссертацияның ғылыми құндылығын атап көр- 
сетті.

Ал, фольклортанушы ғалым, филология ғылымының 
локторы, профессор Сэрсенбі Дэуітов «Ы.Дүйсенбаевтың қазақ 
әдебиеті мен фольклоры тарихына орай ғылыми еңбектерін 
жүйелеп, саралап, талдауы негізінде қазақ филологиясына қосқан 
үлесі, ғылыми үстанымдары мен көзқарасын, бүгінгі таңдағы 
эдебиеттану үшін маңызын анықтауда Қ.Мүқатаева саралай 
білген. Әдебиет тарихы туралы еңбектерін кеңес дэуірінің 
шындығымен және сол тұрғыдағы шығармашылық ортамен
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байланысын қарастырған, осыған орай әдебиет тарихын 
дәуірлерғе бөлу принциптерінің себеп-салдарын айқындаудағы 
еңбектеріне талдау жасап, толық мағлұмат берген. Ғалымның 
текстологиялық ізденістерін қазіргі ғылым биігінен айшықтап 
көрсеткен» деп жұмысқа жоғары бащ берді.

Қоңыр Мұқатайқызының гылым қайраткеріне арналған 
«Профессор Ысқақ Дүйсенбаев» атты монографиясы «Санат» 
баспасынан жарық қррді. Қ.Мүқатаева, сондай-ақ «Қазақ 
әдебиеттану ғылымы тарихының» бірінші томының «Ысқақ 
Дүйсенбаев» атты тарауын жазды, «Ысқақ Тэкімүлы 
Дүйсенбаев» атты биобилиографиялық көрсеткіш шығарды.

Зерделі ғалым 2011 жылдан эл-Фараби атындағы Қазақ 
үлттық университетінде үстаздық етуде. Журналистика факуль- 
тетінің баспагерлік-редакторлық жэне дизайнерлік өнер кафед- 
расының доценті ретінде жас үрпақты білім нәрімен сусындатып, 
саналы толқынды тәрбиелеуге үлкен үлес қосуда. Баспа ісін 
халықаралық деңгейде насихаттауда Халықаралық Мәскеу 
(МКВЯ), Абу-Даби, Франкфурт Халықаралық көрме-жәр- 
меңкелеріне қатысқан, Қазақстан баспагерлері мен кітапта- 
ратушылары Ассоциациясы атқарушы директоры қызметін 
атқарған көп жылдық ізденістерінің негізінде «Қазақ универ- 
ситеті» баспасынан 2012 жылы «Баспа ісіндегі стандарттар» атты 
оқу қүралы, 2018 жылы «Отандық жэне шетелдік баспа ісі» атты 
оқу қүралы жарық көрді.

Белгілі баспагер, библиограф-ғалым, редактор, үлағатгы үстаз 
Қоңыр Мүқатайқызының елге сіңірген еңбегі лайықты бағаланды. 
Баспасөз саласындағы көп жьшғы еңбегі үшін жэне мемлекетіміздің 
рухани-мэдени кемелденуіне қосқан үлесі ескеріліп, Қазақстан 
тэуелсіздігінің 10 жылдығына орай Мәдениет, ақпарат жэне 
қоғамдық келісім министрлігінің Қүрмет грамотасымен мара- 
патгалды. 2010 жьшы Қазақстанның тұңғыш баспасының 90 
жылдығына орай жэне баспа ісі саласындағы ұзақ жьшғы жемісті 
еңбегі үшін Байланыс жэне ақпарат министрлігінің Құрмет 
грамотасын иеленді. Оған республика баспа, кітап ісін дамытуда, 
кітап саласының үлтгық библиографиясының дамуына қосқан үлесі 
үшін «Қазақстан Республикасы Баспа жэне полиграфия ісінің 
қайраткері» атағы берілді, Қазақстан Президентінің Жарлығымен 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен жэне «Қазақстан Республикасының

'  .'Сізлігіне 20 жыл» мерекелік медалімен наградталды. 2012
- Коныр Мұқатайқызына «Кітап мэртебесін арттыруға қосқан
- г , іесі үшін» медалі беріліп, 2013 жылы Халықаралық кітап ісін 

_^Уэлуға косқан үлесі үшін «Иван Федоров» алтын медалі жэне
'іы табыс етілді. Сол жьшы «Европейская Научно- 

- \ •зішленная Палата» ұйымының шешімімен «Мэдениет сала- 
.э.пиоғы өнегелі кэсіби қызметі жэне елдің әлеуметгік-эко- 
-:\оікалык дамуына қосқан үлесі, сонымен қатар халықтар 
ігасындағы достық пен ынтымастықты арттыруға сіңірген еңбегі»
. «Диплом Качества и Европейская Золотая Медаль» кұрметті 
атағымен марапатгалды. Қоғам қайраткеріне 2019 жылы «Қазақстан 
Республикасы Мәдениет саласының үздігі» қүрметті атағы берілді.

Коңыр Мүқайтқызы -  үш бала тәрбиелеп, өсірген өнегелі
- -нүя иесі. Жолдасы Қалменбай Әбдірахманүлы Сармантаев 
Харьков ауыл шаруашылық институтын бітірген, экономика 
ғылымының кандидаты.

Журналистика факультетінің баспагерлік-редакторлық жэне 
дизайнерлік өнер кафедрасы библиограф-ғалым, баспагер- 
редактор, доцент Қоңыр Мұқатайқызы Мұқатаеваның 70 жасқа 
толуына арнап «Баспа, полиграфия жэне \\'еЬ-технологиялар 
ж\і“іесін оқыту-зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми- 
тэжірибелік онлайн конференция ұйымдастырып, сондай-ақ 
конференция аясында жинақ әзірлеп отыр.

Қайраткерлік қызметін, ғылыми ізденістерін зерттеушілік 
жүмыспен үтымды үштастырған ұлағатты ұстаз бүгінде толысу, 
кемелдену кезеңіне аяқ басты. Оның элі де бергенінен берері көп.

Бағдат ӘРНІРАШҚЫЗЫ,
зейнеткер

70 ЖАСҚА ДОСТЫҚ ЛЕБІЗ

Шын мэдениетті адам болудың бірден-бір жолы -  ата-анадан, 
аға-әпкеден, яғни отбасынан дүрыс тәрбие алу, дұрыс үлгі көру. 
Анадан ақылды, әкеден қайратты, ағадан қамқорлықты, әпкеден 
бауырламдықты бойына сіңірген Қоңыр құрбым -  қазірде қамқор 
ана, аяулы жар, жақсы құрбы, үлағатты үстаз. Сонау 1969
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