
 
Торғайдың арқалы ақыны 

Әбжан Әбілтайдың ақындық әлемі 

 

     Арқалық қаласындағы № 2 Облыстық 

ғылыми әмбебап кітапханасының халыққа 

қызмет көрсету бөлімінде жерлес ақынымыз 

Әбжан Әбілтайға арналған кітап бұрышы 

құрылды. 

       Ақын Әбжан Әбілтай 1951 жылы 1 сәуірде 

Қостанай облысының Амангелді ауданында 

дүниеге келген.Еңбек жолын  аудандық «Тың 

шұғыласы» газетінде бастап, ұзақ жылдар бойы 

облыстық «Торғай таңы»  газетінде тілші, бөлім 

меңгерушісі болып қызмет істеді. 2000 жылдан 

бері мемлекеттік қызметте. Қазір Қазақстан 

Республикасы Мұнай және газ министрлігінің 

Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының 

бастығы болып қызмет істейді. 

       Ақын есімі оқырман қауымға бұрыннан 

таныс. Оның әр жылдары «Жалын» баспасынан 

«Қарлығаш», «Көктем бояулары», «Жазушы» 

баспасынан «Жүрекжарды» атты кітаптары 

шықты.   

         Ақын өлеңдері бабалар дәстүріне, өмірде 

өзі араласқан замандастарына, ағайын-жекжат, 

дос-жарандарына , туған жеріне, достық пен 

махаббатқа арналған. Ақынның лирикалық 

өлеңдері оқырман сезімін бірден баурап алады.

  

 Ақын соңғы жылдары көркем аудармаға 

да атсалысып жүр. «Мәдени мұра» 

бағдарламасының «Әлем әдебиеті» сериясы бойынша оның аударуымен 

француздың атақты жазушысы Эмиль Золяның «Тереза Ракен» романы, 

сондай-ақ француз социалисі Пьер Жозеф Прудонның жекелеген ғылыми 

еңбектері, Н.В.Гогольдың «Тарас Бульба» «Күйме», «Шинель» повестері, 

Нобель сыйлығының лауреаты Иосиф Бродскийдің өлеңдері мен поэмалары 

республикалық  баспалардан  жарыққа шықты. 

       Ақынның ұлттық мәдениет пен өнер, мемлекеттік тілді дамыту мәселесі 

жөніндегі еңбегі лайықты бағаланып келеді. Ол «Астананың 10 жылдығы», 

«Қазақстан тәуелсіздігінң 20 жылдығы » мерекелік медальдарымен, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінң алғыс хатымен , бірнеше 

рет ҚР Білім және ғылым, Энергетика және минералдық ресурстар, Мұнай 

және газ министрліктерінің Құрмет грамоталарымен, ҚР Мәдениет және 

ақпарат министрлігінің «Тіл жанашыры» құрмет  белгісімен, 



«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясының, Ресей Федерациясы 

Астанадағы өкілділігінң Алғыс хаттарымен марапатталған.  

 Ақын  өзінің  12 дана кітабын кітапханамызға сыйға тартты.. 
Әбілтай Әбжан. 

     Дүниежалған: өлеңдер, аудармалар / Әбілтай Әбжан.- Астана: Фолиант, 2011.- 352 

б. 

Әбілтай Әбжан. 

     Жер басып жүрген соң..: мақала, сұхбат, рецензия, репортаж / Әбілтай Әбжан.- 

Астана: Фолиант, 2010.- 304 б. 

 

Әбілтай Әбжан. 

     Жүрекжарды: өлеңдер / Әбілтай Әбжан.- Алматы: Жазушы, 2003.- 150 б. 

 

Әбілтай Әбжан. 

     Тіл мен жақ: жыр-шашу / Әбілтай Әбжан; алғы сөз жазған: Ж. Сомжүрек.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 168 б. 

 

Сонымен бірге баспа беттерінде жарық көрген ақын Әбжан Әбілтай туралы 

жазылған қаламдас достарының сын пікірлері тапсырылды. Әбжан 

Әбілтайдың өзінің жеке кітапханасынан 30-ға жуық кітапты 

кітапханамыздың қорына тапсырды.  

    Осы барлық кітаптары топтастырылып кітапханамыздың абонемент 

бөлімінде ақынға арналған «Торғайдың арқалы ақыны »    атты кітап бұрышы 

арналды. Бұл кітап көрмесінде ақынның кітапханадағы  кітаптары, ақынның 

қаламы,  баспа беттерінен жинақталған материалдар және кітапхана қорына 

сыйлаған 30-ға тарта кітаптарын ұсынамыз. 

Құрметті  поэзия сүйер қауым! Сіздерді жерлес Әбжан Әбілтайдын ақындық 

әлеміне шақырамыз!   

 

 

 Книжный уголок акына Әбжана Әбілтая был создан на абонементе 

областной универсальной научной библиотеки № 2 г. Аркалыка. 

Әбжан Әбілтай уроженец Амангельдинского района Костанайской области п. 

Ақкісі.  Создавая данный уголок, мы ставили перед собой цель  познакомить  

с творчеством писателей и поэтов, выходцев из Тургая. 

 Әбжан Әбілтай в разные годы работал корреспондентом районных, 

областных, республиканских газет, с 1999 года работал на государственной 

службе в Министерстве образования РК., В Министерстве Энергетики и 

минеральных ресурсов, в «Казатомпроме». 

 Стихи автора начались печататься с 1983 года в сборнике «Қарлыгаш» 

в издательстве «Жалын». В 1988 году его стихи вошли в книгу «Көктем 

бояулары». В 2003 году в издательстве «Жазушы» вышла его книга 

«Жүрекжарды», в 2010 году в издательстве «Фолиант» вышла книга его 

стихов «Дүниежалған», в 2011 году вышел сборник художественно-

публицистических статей «Жер басып жүрген сон», в 2015 году вышел в свет 

книга его стихов «Тіл мен жақ».  



 В своих стихах автор воспевает природу родного края, многие его 

стихи посвящены малой Родине, месту, где он родился и вырос, автор много 

пишет о любви к людям, живущим  рядом с ним, о жизненной философии.  

 В последние годы он занимается художественным переводом. По 

программе «Мәдени мұра» им были переведены такие произведения, как  

роман Эмиля Золя «Тереза Ракен», произведение  Н. Гоголя «Тарас 

Бульба»,«Шинель» и др. 

 Многолетний труд Әбжана Әбілтая был по достоинству отмечен. Он 

был награжден юбилейными медалями к 10-летию Астаны, к 25-летию 

Независимости РК, многочисленными Почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

В дар библиотеке были преподнесены автором 12 новых книг, в частности, 

следующие книги: 
Әбілтай Әбжан. 

     Дүниежалған: өлеңдер, аудармалар / 

Әбілтай Әбжан.- Астана: Фолиант, 2011.- 352 

б. 

Әбілтай Әбжан. 

     Жер басып жүрген соң..: мақала, сұхбат, 

рецензия, репортаж / Әбілтай Әбжан.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 304 б. 

 

 

Әбілтай Әбжан. 

     Жүрекжарды: өлеңдер / Әбілтай Әбжан.- 

Алматы: Жазушы, 2003.- 150 б. 

 

Әбілтай Әбжан. 

     Тіл мен жақ: жыр-шашу / Әбілтай Әбжан; 

алғы сөз жазған: Ж. Сомжүрек.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 168 б. 

 

В дар были преподнесены автором 

следующие статьи из газет: 

 Статья Ж. Сомжурека напечатанная 

в газете «Қазақ әдебиеті» от 27.03.2011 

года «Арқаның арқалы ақыны» о 

творчестве Әбжана Әбилтая  

 Статья журналиста Жетпискалиева 

С. «Жауар күндей күркіреген қай 

ақын?!», напечатанная в газете «Ана тілі» 

за №43 от 31 октября-6 ноября 2013 года  

также посвящена стихам Әбжана Әбилтая.  

 К 60-летию акына в газете «Қазақ» от 8-15 апреля 2011 года была 

напечатана статья  писателя, переводчика М. Акимжанова «Толағай сыр, 

толымды жыр» об Әбжане  Әбилтае. 



 В газете «Қостанай таңы» от 8 апреля 2011 года напечатана статья 

Мырзабая Кенбеилова «Айтары бар ақынның ақберені...» о поэтическом 

мире Ә. Әбілтая. 

 Более 30 книг из личной библиотеки акын передал в дар нашей 

библиотеке, Весь  материал представлен на книжном уголке, посвященном 

поэтическому миру акына Әбжана Әбілтая. Книги автора обогатили  

книжный фонд нашей библиотеки и открыли для читателей новое окно в 

прекрасный мир поэзии. 

Уважаемые читатели,любители поэзии! приглашаем вас познакомиться с 

поэзией нашего земляка. Уголок поэта функционирует на абонементе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


