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А Т А Д Ә С Т Ү Р ANATILI

тұ ғы р л ы тұл ға  :

Айтматовтың дара әлемі
Жақьщда әл- Фараби 
атындағы Қазақүлттық 
ушвереитетівде«Шыңғые Айтматов 
әлемі» атты шлшш-практикалық 
конференция болып өтті.

Конференцияның негізі мақсаты 
— көрнекті қоғам қайраткері, элем 
әдебиетінің классигі, ұлы жазушы 
Ш.Айтматовтың көркем мұрасын 
қазіргі заман тұрғысынан терең 
түсіну мен бағалау. Шығармашы- 
лы қ талантының негізгі қырла- 
рын анықтау, ерекш елігін  ашу. 
Ш.Айтматов шығармашылығының 
XXI ғасыр басындағы тарихи-мәдени 
үдерістегі рөлі мен маңыздылығын 
анықтап, адамгершілік-этикалық 
қрщылықтарын халықаралық ғылым- 
білім және мәдени кеңістікте тарату. 
Ш. Айтматов шығармашылық әлемінің 
әлемдік әдебиетте алатын орны 
мен оның қазіргі элем әдебиетінің 
даму үдерісіндегі бағыт-бағдарлық 
рөлін айқындау. Ш.Айтматовтың 
өз кезеңіндегі әлемнің қоғамдық- 
саяси, әлеуметтік-мәдени өміріңцегі 
көшбасшылық, кемеңгерлік дара да 
азаматтық тұлғасын тану мен таныту 
болып табылады.

Әл-Фараби кітапханасыңда өткен 
конференцияның ауқымы өте кең, 
оқылған баяндамалардың маңызы 
жоғары болды. Конференция универ

ситет ректоры Ғ. Мұгановтың құиықтау 
сөзімен ашылды.

К о н ф е р е н ц и я  қ о н а қ т а р ы  
Алия с бек Алымкулов (Қазақстан 
Республикасындағы Қырғыз Рес- 
публикасының Бас консулы), Рус
лан Мамыров (Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жаныңдағы Қырғыз эт- 
номәдени бірлестігінің төрағасы), 
Теймур Керимли (Әзербайжан үлттық 
академиясының академигі, әдебиетші, 
жазушы, М.Фузули қолжазбалар 
институтының директоры), ҚР ¥ҒА 
Ш.Айтматов атыңдағы Тіл және әде- 
биет институтының бас ғылыми қыз- 
меткерлері Айнура Кадырманбетова 
мен Жылдыз Туріунбаева Қазақстанға, 
Қаз¥У-ға деген қүрметін өздерінің 
күттықтау сөздерівдежеткізді.

Жазушы, қоғам қайраткері Роллан 
Сейсенбаев сөз сөйлеп, қазақ тіліне 
аударылған «Қош бол, Гүлсарының» 
жаңа басылымының түсаукесер рәсімін 
жасады. Айтматовқа арналғанжиынның 
сәні мен салтанатына үйлескен рәсім ел 
руханиятына тағы бір асыл дүниенің 
қосылғанын танытты.

Лондондағы Ш.Айтматов акаде- 
м и ясы н ы ң  ди р екто р ы  Р ахима 
Абдувалиеваның жазушы шығармала- 
рының аударылуы мен танылуы жайын- 
дағы баяңдамасы көпшілік көңілінен 
шығып, әлемдік әдеби үдерістің бары- 
сынан біршама хабардар етті.

Лондон шығыстану және африка- 
тану мектебінің оқытушысы Джонатан 
Фрейер, Кембридж универ ситетінің 
зерттеушісі Шоқан Лаумулин, Қырғыз 
¥ҒА Ш.Айтматов атындағы Тіл және 
әдебиет институтының бас ғылыми 
қызметкері Айнура Кадырманбетова- 
лар өз баяндамаларында жазушы 
шығармашылық мүрасының әлемдік 
маңызы, жалпыадамзаттық рухани 
күндылықтар қатарыңда алатын орны 
жайлы атап өтті.

Конференцияға қатысушы қүрметті 
қонақтар, қоғам қайраткерлері мен 
ақын- ж аз ушы л ар, универ ситеттің 
оқытушы-профессорлық құрамы 
негізінен екі секциялық бағытта — 
¥лы дала өркениеті және ШАйтматов 
әлемі; Ш ыңғыс Айтматов ж әне 
әлемдік әдеби үдеріс бойыншажүмыс 
жасал, «Ш. Айтматов прозасындағы 
¥лы Даланың астралды сарывдары», 
«Еуразиялық жазушының әдебиет 
мұрасы», «Ш.Айтматовтың руха
ни әлемі», «Шыңғыс Айтматовтың 
«Жәмилә» повесіңдегі өмір шындығы» 
т. б. көптеген ғылыми-танымдық баян- 
дамалар тындалды.
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