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«Елдің алып тұлғасы» 

Көрме-арнау 

   Облыстық №2 ғылыми әмбебап кітапханамыздың 

абонемент бөлімі оқырмандар назарына қазақтың 

көрнекті жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, әлемдік деңгейдегі жазушыларға берілетін 

Франц Кафка атындағы Еуропалық алтын медальдің  

иегері – жерлесіміз Төлен Әбдіктің 75 жасқа толу  

мерейтойына  арналған «Елдің алып тұлғасы» атты 

кітап көрмесін  ұсынылды. 

   Ұсынылған кітап көрмесінде жазушының 

шығармаларымен, баспа бетіне жарияланған 

мақалалары қойылды.Төлен Әбдіковтың шығармалары 

1964 жылдан жариялана бастады. Бірінші "Көкжиек" 

жинағы 1969 жылы, одан кейін "Күзгі жапырақ" 1971 

жылы жарық көрді. 1974 жылы  "Ақиқат" атты повестер 

мен әңгімелер жинағы дүниеге келді.  1979 жылы 

"Айтылмаған ақиқат " әңгіме-повестер жинақтары, 

1980-1981 жылдары орыс тілінде "Истина" әңгімелері 

мен повестері деген атпен жарық көрген. 1985 жылы 

"Өліара", "Біз үшеу едік" пьесасы республикалық  театр 

сахналарында қойылды. Грек аңыздары "Эллада 

ерлерін"  қазақ тіліне аударған. Бірнеше шығармалары 

шетел тілдеріне аударылған. 1987 жылы "Ақшоқыда қыс қатты" және 2002 

жылы "Парасат майданы" жазылған.  

   Көрменің мақсаты: жас ұрпақты жазушының өмір жолы мен 

шығармашылығын насихаттау. 

 Көрмедегі кітаптар оқырмандар арасында өте улкен сұранысқа ие және 

көрме әлі де жалғасуда. 

Қатысушылар саны -50 адам.  

   

                                     Елдің алып тұлғасы 

                                   /выставка-посвящение/ 

К 75-летию со дня рождения известного писателя, заслуженного 

деятеля Казахстана, обладателя  Золотой медали им. Ф. Кафки (2003), 

лауреата Государственной премии Республики Казахстан (2004), почетного 

звания «Қазақстанның енбек сінірген қайраткері» (2002), уроженца 

Жангельдинского района Толена Абдикова на абонементе была оформлена 

книжная выставка на тему  « Елдің алып тұлғасы». Цель данной выставки –

познакомить читателя с творчеством знаменитого земляка, с книгами, 

которые имеются в фондах библиотеки. 

В 2013 году он был признан «Лучшим писателем Тюркского мира».  

К наиболее значительным его произведениям относятся сборник повестей 

горизонт (1969), « Осенние листья» (1971), «Истина» (1974), «Невысказанная 



истина» (1979) и др. Книги Т. Абдикова изданы в ряде зарубежных стран. 

Особой известностью они пользуются в Европе, его книги переведены на 

многие языки мира. Книги Т. Абдикова переведены на 13 тюркских языков . 

За повесть «Парасат майданы»  ( в русском варианте «Разума пылающая 

война») в 2004 году удостоен Государственной премии Республики 

Казахстан 

Все  книги писателя представлены на выставке. Книги с выставки 

пользуются большим спросом у читателей. За время работы выставки было 

выдано более 50 книг. Выставка продолжает свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


