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Цифрлы əдебиет жанры сандық ғылымның жылдам дамуына байланысты түрлі 

аспектіде зерттеліп келеді. «Киберəдебиет» атауындағы «кибер» (ағылшынша «cyber») 
префиксі компьютерлік технологиялық құрылғылармен жəне интернетпен байланысты деген 
мағынада ұғынылады. Яғни, технологиялық құрылғылардың ықпал ету барысында дүниеге 
келген əдебиет жанры.  

Сандық əдебиет туындылары, көп жағдайда, əдебиет туралы қалыптасқан бұрынғы 
тұрақты түсініктерге түбегейлі қарсы келуі мүмкін. Өйткені батыс əдебиетіндегі цифрлы деп 
танылған туындылар жанрлық, формалық, мазмұндық тұрғыда түрлі трансформацияға 
ұшыраған. Цифрлы шығармалардағы түпкі идея айқын болғанымен, автордың ойлау жүйесі, 
таным қабілеті, тұлғалық сипаттары толықтай сандық эстетикамен, цифрлы өнімдермен 
тұтасталып кеткен. Бұл құбылыс туындылардың орналасу кеңістігі, оқылу жағдайы, 
графикалық сызбалардың, түрлі цифрлы тəсілдердің көмегімен құрастырылуы, мəтіннің 
(егер мəтін берілсе) дыбыстық фондармен көмкерілуі, т.б. əрбір деталінен айқын 
аңғарылады. Кейбір зерттеушілердің кейбірі осы жанрды алғашқыда компьютерлік 
ойындарға негізделіп қалыптасты деп санайды. Алайда қазақстандық əдеби медиада 
жоғарыдағы ғылыми тұжырымдарда сипатталғандай жəне Электронды əдебиет жинағына 
(https://collection.eliterature.org/) топтастырылған шығармаларға ұқсас, сандық əдебиет 
жанрының талап-ерекшеліктеріне сəйкес келетін туындылар əлі дүниеге келе қоймады. 
Дегенмен, ХХІ ғасырдың сандық əлемі мен ғаламтор кеңістігіндегі сан алуан құбылыстар 
қазақ əдебиетіне де айтарлықтай ықпал етуде. Формалық тұрғыда аса байқалмаса да, желі 
оқиғалары мен əрекеттері, жалпы виртуалды əлем əсер еткен əдеби өнімдер дүниеге келуде. 
Атап айтқанда, жазушы Дидар Амантай, Мадина Омарова, Мақсат Мəлік, Алмас Мырзахмет, 
Өміржан Əбдіхалықұлы, Мерей Қосын сынды авторлармен қатар, өзге де қаламгерлер 
кездесуі мүмкін.  

М.Қосын «Буве нүктесі» əңгімесінде кейіпкердің түс көру формасы ретінде аудио 
таспаны пайдаланады. Дəл осылай аудио таспаны туынды арасында ұсыну кибер əдебиет 
жанрына тəн құбылыс. Осы автордың «Олардың тарихы» беллетристикасы», 
«Ультрамахаббат», «Нерд», т.б. əңгімелерінен виртуалды əлемнің тікелей əсерін байқауға 
болады. Бұған қоса, жоғарыдағы авторлардың готикалық, интеллектуалдық, 
сентименталистік жанрдағы əңгімелерінің құрылымына, стиліне, көркем мазмұнына кибер 
құрылғылар толықтай əсер етпегенімен, интернет кеңістігінің, сандық ғасырдың кейбір 
нышандары елес береді. Оның бір көрінісі ретінде əңгімелер көлемінің өте қысқаруын, 
туындыны көркем бедерлеуге қарағанда қарапайым, қысқа сөйлемдер тасасында ауқымды 
ой-идеяларды, күрделі заманалық, қоғамдық түсініктерді бейнелеуді алдыңғы планға 
шығаруын атауға болады.  

Ойымызды түйіндеп айтқанда, «өмір құбылыстарын сөзбен сомдап, образ тудыру» 
деген əдебиеттің бұған дейін қалыптасып қалған басты критерийіне кибер əдебиет 
жасаушысы аса мəн бермейді. Олар үшін мəтіндегі индивидуалды қоғамдық ой, идея 
маңызды. Тек компьютерде жазылып, дүниеге келетін, сонда сақталатын кибер 
туындыларды дəстүрлі кітап ретінде басып шығарғанда сандық жанрлық маңызынан 
толықтай айырылуы мүмкін. Өйткені кейбір күрделі компьютерлік бағдарламалардың 
көмегімен жазылатын шығармаларды қағазға басып шығару мүмкін емес. Қазақ қаламгерлері 
цифрлы құрылғылардың қызметін əдебиетті дамыту жолында қолдануға күш салуда деп 
тұжырымдауға болады. Бұл тақырып бойынша зерттеу жұмыстарымыз əлі де жалғасады.  
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