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Тәртіпке бағыну –
тән саулығы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Отырар кеше, бүгін, ертең: 
турис тік және зерттеу болашағы» 
тақыры бында �ткен республикалық 
ғылыми-тәжірибелік онлайн-
конферен цияға қатысқан ғалымдар 
Отырардың ойрандалмайтынын 
мәлім деді. Биыл Отырарт�беде 3 
жыл ға арналған ауқымды рестав-

рация жұмыстары басталды. Ұлы дала елінің терең тарихы-
нан сыр шертетін нысандарды қайта қалпына келтіріп, ту-
ризм саласын жандандыруға бағытталған бұл жоба аясында 
атқарылған жұмыстарға қатысты сыни пікірлер де айтылған 
болатын. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Кон ференцияда сыни пікір-
лерге қа тысты, яғни реставра-
ция жұ мыс тарына байланыс-
ты көз қарастар айтылды. Реті-
мен баян дасақ. Мəдениет жəне 
спорт министрлігіне қарас ты 

Оты рар мемлекеттік архео ло -
гия лық қорық-музейі Тұң ғыш 
Президент – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мен 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақаласы ая-
сында ғұлама Əбу Насыр əл-
Фарабидің 1150 жылдығына орай 

«Сапар орталығы» экспозициясы 
мен əл-Фараби залын ашты. 

Сонымен қатар осы іс-шара 
ая сында «Отырар кеше, бүгін, 
ертең: туристік жəне зерттеу бо -
ла шағы» тақырыбында респуб-
ликалық ғылыми-тəжіри белік 
онлайн-конференция ұйым-
дастырды. Еліміздің архео-
логия саласындағы жетістік-
терімен таныстыру, археоло-
гия ес керткіштерін зерттеу, 
сақтау тақырыбында тəжірибе 
алмасу, Отырардағы реставра-
ция нəтижесімен бөлісу мақса-
тындағы іс-шараға Мəдениет 
жəне спорт министрлігі Мəде-
ниет жəне өнер істері департа-
ментінің директоры Күміс 
Сейітова, елі міздің белгілі архео-
лог-ғалымдары, тарихшылары 
мен ғы лы ми-реставрация сала-
сындағы маман дар қатысты. 

(Соңы 8-бетте)

Отырар қалашығы 
Жаңғырту жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр?

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

––––––––––––––––––––
Биылғы оқу жылында 
облыстағы білім ошақ-
тарында 130 мың оқушы 
білім алуда. Оның ішінде 
жергілікті ұлт балала-
рының саны – 82 936. Осы 
оқушылардың 21 700-і 
орыс тілінде оқиды, ал �зге 
ұлт �кілдері балаларының 
762-сі ғана қазақ тілінде 
оқып жатыр.
––––––––––––––––––––

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Оған аралас мектептерде 
оқитын жергілікті ұлт өкілдерін 
қоссақ, тəуелсіздік алғалы отыз 
жыл өтсе де өлкеде қазақ тілінің 
кірпігі əзер қимылдап тұрғанын 
аңғару қиын емес. Облыстағы 
555  жалпы б іл ім  берет ін 
мектептің 159-ы ғана таза қазақ 
мектебі. Аралас мектептің саны 
– 218. Бұл мектептерді де ойлан-
бастан орыс тілінде білім беретін 
мектептерге қоса салуға əбден 
болады. Аралас мектептердегі 
жеткіншектердің үзілісте де, 
сабақ үстінде де орыс тілінде 
сөйлейтінін елдің бəрі біледі. 

Көкшетау қаласында неба-
ры үш мектеп қана таза қазақ 
тілінде, қалғандары орыс тілінде 
білім беретін немесе аралас мек-
тептер. 

– Аралас мектептерді мүмкін-
дігінше азайту керек, – дейді 

білім саласының ардагері Қазбек 
Айтпаев, – таза қазақ тілінде 
білім беретін мектепке айналмай, 
көсегеміз көгермейді. Ауыл  дық 
жерде оған мүмкіндік болма-
уы ғажап емес, ал облыс орта-
лығында мұндай мүмкіндік əбден 
бар. Əнебір жылдары осын-
дай мəселе жиі көтерілетін. 
№6 мектепті таза қазақ тілді 
бі  лім оша ғына айналдыру 
ту ра   лы бас тама аяғына дейін 
жеткі  зіл  меді. Өзге ұлт өкіл дерін 
өкпе  летіп аламыз ба деп тайсақ-
тадық. Бұл білім оша ғы ның дəл 

жанында №5 жəне №2 мек  тептер 
бар. Қаланың қақ орта лы  ғын дағы 
білім ошақтары. Орыс тілінде 
білім алғысы келген, осы аудан-
да тұратын оқушыларға тіпті де 
алыс емес. Тəп-тəуір бас талған 
талпыныстың соңы нəти желі бол-
май қалды. 

Қалалық білім бөлімінің мең-
герушісі Дина Башарованың 
айтуына қарағанда, облыс орта-
лы  ғындағы №19 мектеп ке-
лер жылдан бастап таза қазақ 
тілін де білім беретін мектеп-
ке ауыс пақ. Қазір құ жаттары 

дайындалып жатқан кө рінеді. 
Бірақ ата-аналардың па йым-
дауынша, қордаланып қалған мə-
селені түбегейлі шешуге əлі ерте.

Аралас мектептің алысқа 
апар майтынын ата-аналар да 
айқын аңғаруда. Қазақ сынып-
тарында оқитын оқушылар отба-
сында да, білім ошағында да орыс 
тілінде сөйлейді. Демек, қазақ 
сынып тарындағы оқушылардың 
өз тілдерін еркін меңгеру жайына 
күдікпен қарауға əбден болады.

(Соңы 6-бетте)

Тілді тұқыртудың тетігі ме?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сақтық – саулық негізі екені күн сайын айтылып та, жазылып 
та жүргені анық. Бірақ маңызына мән беріп, тереңіне үңіліп 
жатқан жандар аз. Олай дейтініміз, сыры белгісіз дертпен 
сырқаттанушылар саны артуда. Емхана есігінен енушілер де 
азаймай тұр. Дендеген дертті дер кезінде тоқтату маскадан 
емес, ауызбіршіліктен екенін түсінетін уақыт жеткен сияқты. 
Тәртіпке бағынсақ, талап та күшеймейді, ауру да асқынбайды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»

Денсаулық сақтау министр-
лігінің мəліметінше қазіргі уа-
қытта коронавирус инфекциясы-
нан 14 096 адам ем қабылдауды 
жалғастыруда. Олардың арасын-
да 1 010 бала бар. Стационарларда 
3 687 науқас жатыр. 10 409 адам 
амбулаториялық жағдайда ем-
делуде. Жалпы науқастардың 

арасында 241 адамның халі на-
шар. Соның ішінде 39 нау қас-
тың жағдайы аса ауыр деп баға-
лануда. 33 науқас өкпені жасан-
ды желдету аппаратында жатыр.

Денсаулық сақтау министр-
лігі бұдан былай тəуліктік 
нəти желер ту ралы ақпаратты 
үзбей жариялап отырады. Бар-
лық мəлімет ресми сайтта жə-
не ведомствоның əлеу меттік 
желілердег і  парақшалары 

ар қылы таратылады. Атап айт-
қанда, нау қастардың жалпы саны 
жөнінде, қай тыс болу дерек-
тері туралы жəне қоғам үшін 
маңызды ахуалдың барлығы 
ресми ақпарат тарату көздерінде 
жедел жарияланып тұрады.

Санитарлық-эпидемиялық 
ба қылау комитеті сайтында Бас 
мем ле кеттік санитар дəрігері 
Ерлан Қия совтың жаңа қаулысы 
жарияланды. Жаңа қаулыға 
сəйкес, босанатын жүкті əйелге 
перзентханаға серікте сін ертіп 
кіруге рұқсат етілмек. Ол үшін 
серіктес адамда нəтижесі бе ріл-
ген күннен бастап 3 тəуліктен 
аспа ған ПТР-тестінің теріс нəти-
жесі бар анық  тама болуы шарт.

(Соңы 7-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімді ратификациялау туралы

2019 жылғы 20 желтоқсанда Санкт-Петербургте жасалған Еура-
зиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 7 желтоқсан
№ 381-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне жаңартылатын энергия к�здерін пайдалануды 
қолдау және электр энергетикасы  мәселелері бойынша  

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне 

өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
1. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №17, 102-құжат; 2006 ж., №3, 
22-құжат; №7, 38-құжат; №13, 87-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., 
№19, 148-құжат; 2008 ж., №15-16, 64-құжат; №24, 129-құжат; 2009 
ж., №13-14, 62-құжат; №15-16, 74-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., 
№5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; 
№12, 111-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №3, 21-құжат; №12, 
85-құжат; №14, 92-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №4, 21-құжат; 
№14, 75-құжат; №15, 79-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №12, 
82-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №11, 57-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат; 
№21-II, 131-құжат; №23-I, 169-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №8-
II, 70-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., №14, 54-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №7, 37, 
39-құжаттар; №8, 45-құжат; №23, 103-құжат; №24-II, 124-құжат; 2020 
ж., №14, 68-құжат; 2020 жылғы 10 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан  
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергетика, көлік 
жəне мемлекеттік наградалар мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

(Жалғасы 10-бетте)

Жемқорлыққа 
қарсы күресте 
күш біріктіру 
маңызды

6-бет

Тендерді 
тиімді бөлу 
қажет

4-бет

Жаппай екпе 
жұқпалы індеттің 
жолын кеседі

7-бет
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Рақыш Сəтұлы Əмір ғылым 
мен білім саласында қол жеткізген 
жетістіктерін насихаттауға, жи-
налған жұрттың алдында жалау-
латып сөз сөйлеуге, замандас-
тарын мақтау мен мадақтауға 
да, мақтануға да құштар жан 
емес. Өзін көрсетуге, ел алдында 
жарқырап көрініп қалуға да құл-
шынған емес. Абай айтқандай, 
Рақаң ешуақытта өзінде бармен 
көзге ұрып, өзгеден артыламын 
демеді. Бұл – екінің бірінен табы-
ла бермейтін, ал Рақаңның өзінде 
нұрын шашып, жарығын төгіп, 
жарасып тұратын тамаша қасиет.

Рақыш Сəтұлы 1946-1951 
жыл дары əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
филология факультетінде қазақ 
тілі мен əдебиеті мамандығы бо-
йынша оқыды. М.Əуезов, Қ.Жұ-
малиев, Н.Сауранбаев, І.Кеңес-
баев, М.Балақаев, Ы.Маманов, 
Е.Ысмайлов секілді қазақ тілі мен 
əдебиетінің жарқын жұлдыз да-
рынан тəлім-тəрбие алды. Уни-
верситетті үздік дипломмен бі-
тірген, ғылымға бейімі бар, зерт-
теушілік қабілеті зор талантты 
жас ретінде аспирантурада оқуға 
қалдырылды. 1955 жылы фило-
логия ғылымдарының кандида-
ты ғылыми дəрежесін алу үшін 
дайындалған диссертациясын 
ойдағыдай қорғап шықты. Жас 
ғалым жолдамамен еліміздің Оқу 
министрлігіне қарайтын Пе да-
гогика ғылымдары ғылыми-зерт-
теу институтына келді. Осы ин-
ститутта аға ғылыми қызметкер, 
бастауыш мектеп секторының 
меңгерушісі, партия ұйымының 
хатшысы, директордың орынба-
сары секілді қызметтер атқарды, 
қазақ орта мектебіндегі білім мен 
тəрбие мазмұнын, оқыту əдістері 
мен құралдарын жетілдіру ба-
ғы тындағы ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарына басшылық жасап, оқу 
пəндерінің мемлекеттік тұ жы-
рымдамаларын, стандарттарын, 
сондай-ақ бағдарламалары мен 
оқулықтарының, əдістемелерінің 
жаңа буынын жасап, өндіріске 

енгізуді қамтамасыз етті. Жалпы, 
орта білім беру жүйесін дамыту, 
орта мектептегі оқу мен тəрбие 
жұмыстарының сапасын жақсарту 
бағытында ерен еңбек етті.

Ұлттық ғылым академиясы 
Тіл білімі институтында қа зақ 
ті лі нің əлеуметтік маңызы үл-
кен іргелі ғылыми мəселелерін 
зерт теп, докторлық диссертация 
қорғады (1972), ауызекі сөй леу 
тілінің синтаксистік ерек ше лік-
тері, жай сөйлем синтаксисі са-
ласында қол жеткен зерттеу нə-
тижелері бойынша бірнеше іргелі 
ғылыми еңбектер жариялады, 
халықаралық ғылыми конферен-
циялар мен кеңестерде, симпо-
зиумдарда білім мен ғылымның 
көкейкесті деген өзекті мəселелері 
бойынша баяндамалар жаса-
ды, қазақ тіл білімі саласында 
жаңа ғылыми қағидалар жүйесін 
қалыптастыруға қол жеткізді, 
ғылымның соны жетістіктерін 
же дел өндіріске енгізудің əдіс-
темелік негізін жасады. Ға лым-
ның басшылығымен жəне тіке-
лей қатысуымен орындалған, 
өндіріске енгізілген осы жұмыс-
тардың əрбірінің ғылыми жəне 
практикалық маңызы жоғары еді. 
Олар орта жəне жоғары мектеп 
жүйелеріндегі білім мазмұнын 
байытуға, оқу мен оқыту теория-
сын жетілдіруге негіз болды.

Рақыш Сəтұлы 1975-1979 
жыл дары өзі түлеп ұшқан əл-
Фа раби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті филология 
факультетінде кафедра мең-
герушісі, декан болып еңбек етті. 
Ол тұстарда филология факуль-
тетінің əр кафедрасында білім 
мен ғылым, шығармашылық əле-
мінде жеткен жетістіктері бү кіл 
республикаға жайылған ірі тұл-
ғалар қызмет етуші еді. Ал фи-
лология факультетінің ғылыми 
əлеуеті бүкіл республика жоғары 
оқу орындарының осы саладағы 
ғылыми əлеуетінен асып түсетін. 
Мұндай бай интеллектуалдық 
ор тада басшы болып қызмет ат-
қару Рақыш Сəтұлының жоғары 

мектеп, жоғары білім беру, жо-
ғары білімді мамандар даярлау 
ісінің барлық маңызды, бас-
ты қырларын жете игеруіне, 
өмірлік тəжірибесінің баюына, 
танымының тереңдеуіне ықпал 
етті. Мұның өзі жігері тасыған 
қай раткер тұлғаны ұстаздықта, 
ғылыми жұмыста, жоғары бі лім 
беру ісін ұйымдастыру мен бас-
қаруда жаңа биіктерге жетеледі. 
Білім беру, маман даярлау сапа-
сын ұдайы арттыруға ұмтылған 
декан филологиялық білім мен 
филология ғылымдарының да-
муына нақты үлес қосты: «Қазақ 
тілі мен əдебиеті» мамандығы 
жа нынан араб тілі мамандарын 
даярлауға қол жеткізді; жоғары 
білікті ғалым-ұстаз мамандар 
даярлау ісіне қуатты қозғау сал-
ды. Нəтижесінде университет 
жанынан «Қазақ тілі», «Орыс 
тілі» ғылыми мамандықтары 
бойынша ғылым кандидаты ғы-
лыми дəрежесін қорғататын дис-
сертациялық кеңес ашты. Бұл 
жоғары білікті мамандар даярлау 
жүйесіндегі мемлекеттік мəні бар 
ірі жетістік еді.

Алматы шетел тілдері инсти-
тутының ректоры əрі кафедра 

меңгерушісі болып еңбек еткен 
1979-1987 жылдары Рақыш Сəт-
ұлы жоғары мектеп қайраткері 
ретінде білімі мен тəжірибесін, 
басқару мен ұйымдастырудағы 
талантын, бар күш-қуатын толық 
ашып, батыл жұмсауға мүмкін-
дік алды. Ректордың білім сапа-
сын, маман даярлау ісін шұғыл 
жақ сарту бағытындағы биік мақ -
саттарына сай белгіленген мін -
деттерді іс жүзіне асыруға инс-
титуттың материалдық базасы, 
жалпы ресурстары дəрменсіз 
бол ды. Аз уақыт ішінде тұтас бір 
іргелі жоғары оқу орнының ма те-
риалдық, адами ресурстарын қа-
жетті талаптар деңгейіне көтеру 
айтуға оңай болғанмен, іс жүзінде 
өте қиын, бұралаңы да, бұлтарысы 
да бар, сөйте тұра барынша өзек ті 
жəне жауапты міндет еді. Ра қыш 
Сəтұлы осының бəрін ой та ра -
зы сына салып, екшеп, атқа ры-
лар іс-шаралардың нақты нəти-
же сіне белгіленген мерзімде 
қол жеткізуге құлшынды, соған 
бү кіл ұжымды жұмылдырды. 
Ал  ғаш қы ірі нəтижеге бес жыл-
дан соң қол жетті. Содан соң-
ақ жос парланған іс-шаралар 
өз нəти желерін бере бастады. 

Оқы ту шы-профессорлардың бі-
лік  ті лігі көтерілді, институттың 
адами ресурстарының сапасы 
айтар лықтай өсті, материалдық-
тех никалық базаны жақсарту 
кү тілген нəтиже деңгейінде жү-
зеге асырылды. Оқу-əдісте ме лік 
жұмыс жаңа сапалық дең гейге 
көтерілді. Институт респуб лика-
да ғы шетел тілдерінің мұға лім-
дерін, оқытушыларын заман 
та лап тарына сай даярлау мен 
қай та даярлаудың жəне осы са-
ла дағы істерді оқу-əдістемелік 
тұр  ғыдан қамтамасыз етудің рес -
пуб ликадағы бірден-бір бас ты 
ор та лығына айналды, елі міз дің 
мəдени, əлеуметтік, эко но ми-
калық дамуын əлемдік ке ңіс  тікке 
шығаруға терезе аш ты. 1986 
жылғы Желтоқсан кө тері лі сі 
тұсындағы империялық ас там-
шылықтың, қазақ ұлт шыл ды ғы 
туралы жалалы сойқан ның соқ-
қысын, қуғын-сүргін нің ыз ғарын 
институт ректоры Р.С.Əмір де 
бастан өткерді, көр мегенді көр-
ді. Ректор 1987 жылы өзін рек-
торлық лауазымнан босату тура-
лы арыз жазып, бірыңғай ғылыми-
педагогикалық жұмысқа ауысты. 

1988-1991 жылдары Педаго-
гика ғылымдары ғылыми-зерт-
теу институтында аға ғылыми 
қызметкер, бас ғылыми қызмет-
кер, бөлім меңгерушісі болып 
қызмет етті де, 1992 жылы əл-Фа-
раби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетіне, ұстаздық қызметіне, 
қайта оралды. Жоғары мектептегі 
ұстаздық қызмет ғалымның ғы-
лыми ізденістерінің арнасын 
кеңейтті. Университетте ұс таздық 
қызметі мен ғылыми-зерт теу 
жұмыстарын тең ұстай оты-
рып, қазақ тілінің іргелі тео рия-
лық мəселелерін зерттеп, қа зақ 
тілі пəнінің мазмұны тура лы 
жаңа тұжырымдаманың ғы лыми-
əдістемелік негізін жаса ды, жай 
сөйлем синтаксисі бо йынша 
оқу пəнінің мазмұнын анық-
тады, оқу бағдарламаларын, лек-
циялар курсын дайындады. Ға-
лымның осы бағытта жылдар 
бойы жүргізген ізденістері мен 
зерт теулерінің нəтижелері мектеп 
оқу шыларына арналған «Қазақ 
тілі» оқулықтарында, универ-
ситеттер мен педагогикалық 

инс титуттардың филология фа-
куль теттері студенттеріне ар-
нал ған «Жай сөйлем синтак-
сисі», «Қазір гі қазақ тілі. Құр-
малас сөйлем дер жүйесі» оқулық-
тарында, теңав тор болып жазған 
академиялық қалыптағы «Қазақ 
тілінің грамматикасы», «Қазақ 
грамматикасы» сияқты іргелі ең-
бектерінде көрініс тапты. 300-
ден астам ғылыми, ғылыми-əдіс-
темелік еңбектер жарияла ды. 
Тəуелсіз Қазақстанның ха лық 
шаруашылығы, ғылымы мен 
білім беру жүйесі үшін сан мың-
даған жоғары білімді маман-
дар тəрбиеледі, жеке өзінің же-
тек шілігімен 20-дан астам ғы-
лым докторлары мен канди дат-
тарын даярлады. Ғұлама ға лым, 
ұлағатты ұстаздың интел лек-
туал дық қызметі, жазған оқу лық-
тары, оқу құралдары, зерт теу-
лері, ғылыми-көпшілік еңбек тері 
Қазақстанның бастауыш сы нып 
оқушыларынан жоғары мек теп 
докторанттарына дейінгі ара-
лықта талай буын білімді, мəде-
ниетті ұрпақтың өсіп-өркен деуіне 
ықпал етті. 

Р.Əмір өзінің көп жылдық 
жəне қажырлы ғылыми-шығар-
машылық, ғылыми-педагогтік, 
қо ғамдық қызметімен Қазақстан 
Рес публикасының тіл саясатын 
іске асыруға, мемлекеттік тілдің 
да муына, мəдени, рухани жəне 
зият керлік əлеуетінің артуына үл-
кен еңбек сіңірді, қазақ тілінің бі-
лім берудің барлық деңгейлері бо-
йынша оқу пəні ретінде жеті луі-
не, ғылым пəні ретінде дамуына, 
білім беру жүйесінің жа ңа руына, 
жоғары білімді жəне жо ғары 
білікті мамандар даярлау сапасын 
арттыруға аса зор үлес қосты. 

Ғұлама-ұстаздың түсі игі: бей-
не бір қақтаған ақ күмістей. Тоқ-
санға толып, жүзге бет алған түсі 
игі, жаны ізгі жайсаң жан сырты 
күміс, іші алтын кісі асылындай 
болып көрінеді. 

Жанғара Д�ДЕБАЕВ,
әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті
Абай ғылыми-зерттеу 

институтының директоры,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор

ЕСІМІ ЕЛГЕ ЕЛЕУЛІ

Жайсаң жан
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақ тіл білімінің дамуына бар ақыл-ой қуатын, бар ғұмырын 
арнаған, қоғамдық сананың кемелденуіне, замана талаптары-
на сай ұдайы жаңғыруына зор үлес қосып келе жатқан к�нек�з 
ғұламалар мен ұстаз-ғалымдардың жан жағына жарық шашқан 
жарқын шоғыры бар еді. Оның тобында ақырын жүріп, анық ба-
сып келе жатқан қарымды қайраткерлердің бірі Рақыш Сәтұлы 
�мір болатын. Бүгінде сол жарық шашқан жарқын шоғырдың 
тобы селдіреген, к�з жетер жерде тоқсаннан жүзге қарай �рлеп 
келе жатқан Рақыш Сәтұлы к�рінеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Иə, кітапты насихаттау, қоғамның 
интеллектуалды əлеуеті мен мəдени құн -
ды лықтарын, өскелең ұрпақтың ру хани-
адамгершілік білімін арттыру, ба лалар-
дың, жастардың көркем əдебиетке деген 
құштарлығын ояту мақсатында Шымкент 
қалалық ішкі саясат жəне жас тар істері 
жөніндегі басқармасының «Рухани жаң-
ғыру» бөлімі ұйымдастырған «KITAP 
FEST» іс-шарасы көп жайтты аң ғартты. 
Ең бастысы, үшінші мегаполисте кітапқа, 
көркем əдебиетке сұра ныстың жоғары 
екенін байқатты. Қала тұрғындарын ру-
хани тұрғыда байыта түсті. Кітапсүйер 
қауымды біріктіріп, ап таға созылған іс-
шара қала тұрғындары мен қонақтарының 
көңілінен шықты. Фестиваль кезінде 
Көрме орталығына 2500-ден астам 
оқыр ман жиналды. Ал ғаш қы күні шым-
кенттік «Жебе» баспа үйі нің Елбасы 
Н.На зарбаевқа арналған «Кемеңгер. 
Дана. Көшбасы» кітабының таныстыры-
лымы өтті. Елбасының сыныптасы Роза 
Тілемісова, ардагер журналист Байдулла 
Қонысбек Тұңғыш Президент еңбегінің, 
тəуелсіздік жылдарындағы көреген сая-
са тының маңыздылығына тоқталып, 
ой-пікір лерін ортаға салды. Сондай-ақ 

арнайы ашылған «Мəртебелі оқырман 
бұрышында» өңірдегі ақын-жазушылар 
оқырмандарымен кездесулер өткізді. 
Сон дай кездесулердің бірінде еліміздің 
беделді қаламгері, жазушы, журналист 
Мархабат Байғұт фестивальдың мəн-
маңызына ерекше тоқталып, кітап құн-
дылығын насихаттады. «Ұлттық қо   ғам-
дық сенім кеңесінің жиынында Мем -
лекет басшысы Қасым-Жомарт То қаев 
бүгінгі заманда кітапсыз, сондай-ақ 
кітапха насыз адамның ойдағыдай да-
муы мүмкін еместігін айтқан еді. Ра-
сын   да кітапхана – оқырман мен кітап 
ара  сын дағы алтын көпір. Адамзат тари-
хы  ның керуенін сүріндірмей əкеле жат-
қан, шырағы биік, парасаттылық пен 
бі лімділіктің, байлық пен біліктіліктің 
киелі ордасы», деді қаламгер. Еркін фор-
матта өткен басқосуда жастар көкейде 
жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды жа-
уап алды. Сонымен қатар фестивальдың 
үшінші күні жазушы, журналист Күлия 
Айдарбекованың «Қазақ қызы» кітабы-
ның таныстырылымы өтті. Осыған дейін 
«Анаға тағзым», «Əкеге құрмет» кітабы 
арқылы көпшіліктің сүйіспеншілігіне 
бөленген Күлия Смайылханқызы ұлт-
тық құндылықтарға, тəлім-тəрбие мен 
жастардың білімге деген құштарлығына 
тереңінен тоқталды. Сондай-ақ тарихшы 

Момбек Əбдəкімұлы, белгілі ақын, ға-
лым, аудармашы Абай Қалшабек, жа-
зушы, драматург Сая Қасымбек өз шы-
ғар маларындағы қызықты эпизодтары-
мен бөлісіп, оқырманымен ашық диа-
лог құрды. Қуат Дəуренұлы, Дəурен 
Айман бет, Сүндет Сейітов, Арайлым 
Мұрат əлиева, Ақбота Бейбітбек, Таң-
шол  пан Имантай сынды жас ақын-жазу-
шы лар дың оқырмандармен кездесуі де 
қы зық ты өтті. Ал өңірдің архив ұжы мы 
«Майдангерлер ұрпағы жəне есте лік тер» 
кездесуін ұйымдастырды. Кітап фести-
валінің тағы бір ерекшелігі, кітапха на лар 
балаларға арнап қойылым қойып, кіш-
кентай оқырмандарын қуантты. 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, 
Шым  кент қалаларының баспа үйлері, 
кітап дүкендері, кітапханалары оқыр-
манмен ашық диалог құрып, пікірлесу 
алаңшасында кездесулер өткізді, өз 
өнім  дерімен таныстырды. «Қазақ уни-
верситеті», «Фолиант», «Книжный клуб», 
«Жебе», «Қызмет газеті», «Шұғыла кі-
тап», «Қасым» баспа үйлері, «Эрудит», 
«Қазына» кітап дүкендері мен Шымкент 

қаласының кітапханалары апта бойы қала 
тұрғындарына құнды мəліметтер берді. 
Мысалы, Қарағанды қаласында ашылған 
«Қасым» баспасы қазақ классикасының 
жауһарларын кітап етіп шығара бастаған. 
«Нəтиже» компаниясы қазақ жəне шетел 
көркем əдебиетін шығаруда. Шетел дік ав-
торлардың шығармаларын қазақ тілі не ау-
дарып басатын баспахана дан бүгінге дейін 
14 сериялы көркем əде биет, классика, 
романдар жарыққа шы ғыпты. Сонымен 
бірге ғылымға қызы ғу шылар үшін кітап 
көрмесінде «Қа зақ университеті» баспа-
сынан шыққан Абай  танудың 47 томдығы 
мен Əл-Фа раби бабамызға арналған əде-
би, ғы лыми кітаптары да ұсынылды. Ал 
Нұр-Сұлтаннан ат терлетіп келген «Фо-
лиант» баспа үйі қазақ классиктері, бала-
лар əдебиеті, энциклопедиялар ұсынды. 
Оның ішінде «Мен неге қорқамын?», 
«Мен неге бақытты боламын» деген оқу-
шы ларға арналған кітаптар, тəрбиелік 
маңызы зор «Қонжықтың хикаялары» 
сияқты төрт сериялы кітап, жоғары сы-
нып оқушыларына «Вэппи», «Шатақ 
қыз дың шатпақ күнделігі», «Қабағы 

тұн жыр балақай», «Том Сойэрдің басы-
нан кешкендері», «Берридің басынан 
 кеш кендері» сияқты шығармалар бар. 

Фестиваль аясында ұйымдастырыл-
ған «Балаларға базарлық» акциясы да 
жақсы нəтиже көрсетті. Алтын сандыққа 
зиялы қауымнан бастап, қарапайым тұр-
ғындарға дейін ең азы бір кітаптан сал-
ды. Жиналған 350 кітапты Шымкенттің 
ерікті жастары кітап алуға мүмкіндігі аз 
отба сыла рына тарту етеді. Руханият əле-
міндегі айтулы іс-шараның жабылуына 
қатысқан қала əкімінің бірінші орынба-
сары Шыңғыс Мұқан көпшілікті, ба лалар 
мен жастарды біліммен сусын датып, 
рухани нəр беретін кітап мерекесіне 
бел сене атсалысқандарға алғысын жет-
кізді. «Адамның аз қамтылуы, өмірде 
қиын  шылық көруі, бақытсыздыққа тап 
болуы, оның бəрі көп оқымағандық тан. 
Көп оқыған, рухани бай адам өмір сүру ді 
үйренеді. Əлеуметтік қиындық көрмей ді. 
Рухани кемелдікке кенеледі. Сиқырлы 
сандықтағы кітаптар балалардың бола-
шағына оң ықпал етеді деп ойлаймын. 
Барлық қатысушыларға қала əкімінің 
атынан алғыс айтқым келеді. Осы көрмеге 
қатысуға республикамыздың түкпір-
түк пірінен келген баспа үйлері мен кі-
тапханалардың барлығы келушілерге 
кі таптың құдіретін тағы бір паш етті. 
Ха лық аралық «Алаш» сыйлығының лау-
реаты Мархабат Байғұт бастаған бел гілі 
қаламгерлермен өткен əр кездесу тағ-
лым ды, тəлімді болды», деді Шыңғыс 
Жұмабекұлы. 

Фестивальдың жабылу салтанатын-
да апта бойы белсене қатысқан барша 
кітапхана мен баспа үйлері, кітап дүкен-
дерінің ұжымы қала əкімінің алғыс хаты-
мен марапатталды. 

ШЫМКЕНТ

КІТАП КӨКЖИЕГІ

Рухани байлыққа үндеген «Kitap fest»

РЕДАКЦИЯДАН: Өкінішке қарай, бет қатталып жатқанда 
жоға рыдағы мақала кейіпкері белгілі ғалым, филология ғылымдарының 
докторы, профессор  Рақыш Сəтұлы Əмірдің қайтыс болғандығы 
туралы жайсыз хабарды естідік. Осыған байланысты марқұмның 
отбасына ауыр қайғысына ортақтаса отырып көңіл айтамыз.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Шымкент қаласының мәдени �мі ріндегі айтулы іс-шаралардың бірі болған кітап 
фестивалі барысында «Еріктілер лигасы» ұйымы ең к�п сатылған кітаптарға 
қатысты сауалдама жүргізіпті. Кішігірім зерттеу нәтижесінде «Махаббат 
қызық мол жылдар» кітабының ең к�п сұранысқа ие болғаны анықталған. Одан 
кейін мо тивациялық, психологиялық кітаптарға қызығушылар к�п болған. 
Республикалық кітап к�рмесіне �з �німдерін әкелген «Шұғыла» баспа үйі 
менеджерлері ке лу шілер арасында, әсіресе, логикалық кітаптарды сұраушылар 
к�п болғанын айтады. Ал «Эрудит» кітап дүкені к�рмеге қойған кітаптардың 
арасында Аятжан Ахметжанның «Мінез», «Ұлт болам де сең» мақалалар мен 
сұхбаттар жинағын сұ раушылар қатары басым екен.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


