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меңгергенмін,өте сенімдімін. Күнде бір ғнмаратта жүргеннің де пайдасы тие ме, Ғылыми Кеңестің 
мүйізі қарағайдай мүшелерінен де онша сескене қоймаймын.Батыл сөйлеймін, тіпті қарсы пікір де 
айтып қоямын. Бір кезде маған Марат Кэрібайұлынан бір жапырақ қағаз келді.Сол тілдей қағазға 
Ғылыми Кеңес мүшелерінің ескертпелері орынды екенін, рахмет айтып, оны алдағы уақытта ескеруім 
керектіғін жазыпты. Мен ол кісінің нені меңзегенін бірден түсініп, сабама түстім.

Әріптестермен «мың сіз-біз десіп» жүрумен қатар, анда-санда «бір шыж-мыж» болып түрады ғой. 
Сондайда Мәкең өте жайдары болып, бэрімізғе көңіл бөліп отыратын. Мені неге екенін білмеймін 
«Көп балалы жас ана» дейтін.Сонда Дәмегүл мен Клара: «Ал, біз ше?»-деп қосарлана сүрағанда күліп 
қоя салатын. Кейде «қыпшақ қызы» деп те атайтын.Алайда, Марат Кэрібайүлының эр сөзі жэй 
айтыла салмайды, оның шешуі кейіннен табылып жатады.Марат Кәрібайұлы Барманқұловтың бізге 
тастап кеткен мол мүралары сол жүмбақтарды ашуға көмектесе береді.

Шыңғысова Н.Т.
Филология ғылымдарының докторы,

ЮНЕСКО жэне халықаралық журиалистика кафедрасының меңгерушісі

ҒАЛЫМ М. БАРМАНҚҮЛОВ: КЕЛЕЛІ ПІКІРЛЕР МЕН КЕЛІСТІ ОЙЛАР

Профессор Барманқүлов туралы жан жақты айтуға болады. Ол білікті үстаз, білгір ғалым, мықты 
менеджер болды. Адамгершілігі туралы айтылатын эңгіме өз алдына бір төбе. Кадр таңдауда 
қателескен емес. Жастардың бойынан бір жылт еткен жалын корсе, соны үштауға тырысып, бар 
жагдайын жасап бағатын. 1998 жылы «Қазақ теледидары жастар бағдарламасының проблемалары» 
тақырыбында кандидаттық диссертаңиямды қорғап, ғылым комитетінс қүжаттарымды дайындап 
огыр едім, кафедраға кірғен Марат Кэрібайүлы: «Осы кафедрада жүмыс істегің келе ме?», -  деді. 
Ойланбастан: «Келеді» -  дедім. «Онда жаз өтінішіңді» -  деді. 0,5 жүктемеге өтініш жазып, сол 
кездегі факультет деканы, ғылыми жетекшім Намазалы Омашевқа кіріп едім, ол кісі: «Мен сенің 
мойныңа факультет студенттерінің ғылыми-зерттеу жүмысын жүктеймін. Жолға қойып, жоғары 
деңғейге жеткіз», -  деп үлкен сенім артып, бір жүктемемен жүмысқа қабылдады. Бүл қазан айы 
болатын. Аудиториялық сабақтар түгел бөлініп кеткен. Ең қызығы ставкам бар, бірақ сабаққа 
кірмеймін. Екі-үш күн жүрғен соң, Марат Кэрібайүлына барып: «Бос жүргенім ыңғайсыз, 
аудиторияға кіргім келеді» -  дедім. «Кіре ғой», -  деді. «Қалай?» -  деймін. Сол кездеғі тәжірибелі 
деген үстаздардың аты-жөнін тізіп, сабақтарына қатысып, сабақ беру тәсілдерін үйрен, -  деді. Жас 
маманды бірден аудиторияға кіргізіп жібермей, жағдайын жасап, үйренуіне мүмкіндік берген көреген 
басшының бүл ісі көпке үлгі.

Қарапайымдылығы бір басына жетіп артылатын кафедра меңгерушісі оқытушылармен қашанда 
сыпайы сөйлесетін. Қандай жағдай болмасын, дауыс көтергенін естімеппін.

Ғалым М. Барманқүловтың жастар бағдарламасына қатысты: «Қазақ тіліндегі хабарлардың түлға, 
пішіні қандай болуы керектігін ескермейміз. Корермендердің көңілін күлазытып, оларды ығыр ететін 
сүреңсіз хабарлар дайындаумен қашанғы айналысамыз? Тақырыптар санын неге кеңейтпеске?», -  дей 
келіп, хабарлардың халықаралық деңгейде болуы керектігі жоніндегі пікірі [1] элі күнге маңызын 
жойған жоқ. Қазірғі таңда жастардың көзқарасымен қарайтын, жастардың тілімен сөйлейтін, 
жастарша ойлайтын, яғни жастар форматын үстанатын, тың идеяларға толы арналар аз. Көпшілігі тек 
эфирді толтыру үшін жүмыс істейтіндігі ащы да болса ақиқат.

Теледидар жанрларына қатысты теледидар теориясын зерттеуші өзге ел ғалымдарының кейбір 
біржақты пікірлеріне үтымды дәлелдер айта білген. Мәселен, Т. Яковлев: «Дөңгелек үстел -  ақпарат 
жинау емсс», -  дей келіп, дискуссиялық түрін қалдырады. Ал М. Барманқүлов пікірталастың 
ақпаратгық түрін де атайды. Сондай-ақ, эңгіме мен пікірталасты дөңгелек үстелдің қүрамдас 
бөліктері ретінде қарастырған. Дөңгелек үстел басындағы эңгіме расында да пікірталассыз өтпейді. 
Пікірталас негізінде хабар кейіпкерлерінің көңіл-күйі мен бейнесі танылады.

Окига болған жерден репоргаж жүргізу журналистен жылтырақ сөзге көп әуестенбей, өзін еркін 
үстауды талап етеді. М. Барманқүлов: «Репортаж -  это объективное, оперативное и наглядное 
изложение очевидңам своих впечатлений о событий» [2], -  деп оқиға мен репортердің өзара 
байланысын баса айтады. Расында телерепортажды оқиғасыз елестете алмаймыз эрі бүл 
телсдидардың табиғатына жақын жетекші жанрлардың қатарынан саналады. Телеочерк тэрізді 
телерепортаждың да көркем, публиңистік сипатын баса айтамыз. Қазақ теледидарының жастар 
редакциясы бүл жанрды кең қолданған. Өндірісте, ауыл шаруашылығында жүрген жастардың еңбегін 
корсетуде тақырыптық репортаж тиімді болды. Журналистер оқиғаны түсінікті етіп жеткізе білген. 
Фото, кинорепортаждарда кинокадрлар мен суреттер окиғаның маңызын толықтырып, аша түсті.
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Қоғамдық-саяси, модени оқиғаларға байланысты репортаждар республика өмірінен кең хабардар етті. 
Бұл репортаждардың ақпараттық сипаты басым болды.

Қазақ телсдидарында 1970‘кылдары жаңа бағдарламалар жасала бастады. «Көкпар», «Кім өнерлі, 
кім білгір» бағдарламаларына деректі ойын-сауық түрі тэн. «Документально-игровые передачи 
организуют естсственное проявление чувств в момент передачи так, что ее участники перестают 
обращать вниманис на любую технику и осветительные приборы», -  дейді профессор М. 
Барманқұлов мұндай ойындар туралы. Расында «Кокпар» хабарына қатысқан 5-7 адамнан қүрылған
топ өздерінің сезімі мен коңіл-күйлерін хабар барысында жасыра алмай жататын. Қатты қуанып
немесе ренжіген топ мүшелерінің бет-элпеті, қимыл қозғалысы телекөремендерді де бей-жай 
қалдырған жоқ. Ғұмыры екі жарым жылға созылған «Көкпар» тақырыбы мен мазмүнын ескіртпей, 
үнемі жаңартып отыруы керек еді. Бағдарламадағы сүрақтардың тым көптігі де корермендерді 
жалықтырып жіберді. Осындай іркілістер мен теледидардағы жаңашыл ізденістер Барманқүлов 
қаламынан тыс қалған жоқ. Қазақ теледидарының тарихына көз жүгірте отырып, ғалым айтқан 
теориялық келелі пікірлерді коптеп кездестіруге болады.
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МАРАТ БАРМАНҚҮЛОВ -  ¥МЫТЫЛМАС ТҮЛҒА

Барманқүлов Марат (1937 жылы 10 ақпанда Алматы облысы Талғар қаласында дүниеге келіп, 
2000 жылы 9 мамырда Алматыда дүниеден откен) -  тележурналист, отандық тележурналистика 
саласының негізін алғашқы қалаушылардың бірі эрі осы саланың корнекті теоретигі.(І)

ҚазМУ-ді бітірген (1950). Бесінші курстан бастап Алматы телестудиясының ренортері, содан 
кейін жастар спорт болімінің жауапты редакторы болып жүмыс істеді. 1961-65 жылдары Мэскеу 
университеті журналистика факультетінің аспиранты. ММУ-дің бригадасымен бірге студенттік 
қүрылыста "Молодой ңелинник" газетінің негізін қалады. "Планета целины" кітабы авторларының 
бірі.

Филология ғылымдарының кандидаты (1965), (диссертаңия тақырыбы "Портреттік очерк 
мәселелері"), филология ғылымдарының докторы (1981), (тақырыбы "Баепасөз, телевидение және 
радио жанрларын салыстыра талдау"), проф. (1982). 1965 жылы ҚазМУ-де ассистенттен 
журналистика факультеті деканының орынбасары, 1991 жылы "Казахстанская правда" газеті 
редакторының бірінші орынбасары. Сол жылдан бастап омірінің соңына дейін Қаз¥У-дың 
телевизиялық журналистика кафедрасының меңгерушісі, Әлем эдебиеті жэне журналистика 
университетінің бірінші

Корнекті ғалым "Весъ мир в вашей квартире", "Журналистика для всех", "Сравнительный анализ 
жанров", "Жанры печати, радиовещания и телевидения", "Искусство современной информации", 
"Телевидение: деньги или властъ?", "Хан Иван" т.б. оқу қүралдары мен моноғрафиялардың, элденеше 
жүздеғен ғылыми мақалалардың авторы. Барманқүлов басшылығымен бір докторлық, бес 
кандидаттық диссертаңия қорғалды.

Барманқүлов ҚазМУ-дің журналистика факультетіндегі кандидаттық диссертаңия қорғау Кеңесі 
торағасының орынбасары жэне филология факультетінің докторлық диссертация қорғау Кенесінің 
мүшесі болды. Қазақстан Журналистер одағының хатшысы, Еуразия Халықаралық экономика 
академиясының академигі.

Бүлдереккоздерден алган мэліметер профессор Барманқүловтың өмір жолы,атқарған 
қызметі,білім жолы мен ғылымдағы толайым табыстарынан сыр шертеді.Ал оның өзге адами 
қасиеттері қандай еді?

Жүмаш Кенебай: «Қазақ журналистикасының, оның ішінде -  телерадио тармағының іргетасын 
қалаушы, осы саланың тамаша білгірі, білімдісі біреу болса, соның бірегейі -  профессор Марат 
Барманқүлов еді. Мәкеңнің бүдан басқа да былайғы жүрт біле бермейтін қырлары коп болатын...

1992 — 1999 жылдары Қазақ теледидарының бірінші жэне екінші арналарынан эр аптаның белгілі 
бір күндерінде қатар беріліп келген "Түрік даналары" атты авторлық телебағдарламаның басынан- 
аяғына дейінгі түрақты ғылыми жетекшісі болған да -  осы профессор Марат Барманқүлов еді.
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