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   Күнтізбеде жалпы халықтық маңызы бар оқиғалар мен өлкеміздің 

тарихындағы, экономикасы мен мәдени өміріндегі айтулы оқиғалар мен 

атаулы күндері, 2022 жылы мерейтойы аталып өтілетін атақты тұлғалар 

туралы ақпараттар берілген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік және өзге де мерекелі күндері енгізілген. 
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                                  Құрастырушыдан 

 

 
   Қостанай облысының Арқалық қаласындағы облыстық № 2 әмбебап 

ғылыми кітапханасының әдістеме-библиография бөлімі сіздердің 

назарларыңызға 2022 жылға берілген Арқалық қаласы және аймағының 

атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегінің кезекті шығарылымын ұсынып 

отыр. Әдебиеттерді насихаттауда және еліміздегі көрнекті оқиғаларды 

хабарлауда бұл көрсеткіштің алатын орны ерекше. 

      Күнтізбенің негізгі мақсаты – өлкеміздің өткені мен бүгіні, тағылымды 

танымал тұлғалары мен тарихы,   мәдениеті, әдебиеті, экономикасы туралы 

кітапханадағы бар мағлұматтарды оқырмандарға жеткізу, насихаттау, 

әңгімелеу. 

 Күнтізбеде жалпы халықтық маңызы бар оқиғалар мен өлкеміздің 

тарихындағы, экономикасы мен мәдени өміріндегі айтулы оқиғалар мен 

атаулы күндері алынған.  Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік және өзге де мерекелі күндері енгізілген. 

   Күнтізбеге жылдың маңызды оқиғалары: ҚР Қарулы күштерінің 

құрылғанына 30 жыл; ҚР мемлекеттік рәміздерінің бекітілгеніне 30 жыл; 

Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнінің 

белгіленгеніне 25 жыл толуы т. б. туралы енгізілген. 

          Бұл атаулы күндер тізбесі жылдың әрбір айы бойынша реттеліп тізіледі 

және сол жылдың «Айы мен күні белгісіз атаулы күндері» хронологиялық 

тәртіппен бөлініп берілген. «Туған күні мен айы белгісіз қайраткерлер, 

мекемелер мен тарихи оқиғалар тізімі» жеке топтастырылған. 

          Күнтізбеде атаулы күндер «Мерейтойлар мен атаулы күндерді 

мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 

қыркүйектегі № 1465 қаулысына сәйкес ереже бойынша алынды. 

          Күнтізбе кітапханашылар мен мәдени қызметкерлерге, мұғалімдерге, 

студенттерге,  бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне және өлкеміз 

туралы ақпарат алғысы келетін барша оқырмандарға арналған. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       Арқалық қалаcы және аймағы бойынша  

          2022 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер 

 

                                          Қаңтар 

 

 1 – ұстаз, Қазақ КСР халық ағарту ісінің озық қызметкері Бекетов   

  Ғалымжан, туғанына 90 жыл (1932–2010). 

 1 – қоғам және шаруашылық қайраткері, Қазақ КСР ауыл шаруашылығының  

       еңбек сіңірген қызметкері Шәмшиев Қуаныш Ақыбайұлы, туғанына 90  

       жыл (1932–2009). 

 8 – жазушы, журналист Сералин Мұхамбетжан, туғанына 150 жыл  

       (1872–1929). 

 9 – жазушы-журналист, М. Дулатов атындағы сыйлықтың иегері  

        Әлім Қайсар, туғанына 75 жас (1947). 

20 – Ұлы Отан соғысына қатысушы Романенко Федор Григорьевич,  

        туғанына  100 жыл (1922). 

         

                       

                                           Ақпан 

 

1 –  сазгер, ұстаз, күйші Өмірбеков  Жұмағали Сүлейменұлы, туғанына  

       80 жыл (1942–2020). 

4 –  Арқалық қаласындағы Дала өлкесі тарихы облыстық мұражайының  

       құрылғанына 50 жыл (1972).   

23 – ұстаз, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мұғалімі, қажы Әмірханұлы Ғазез,  

        туғанына 95 жыл (1927–2005). 

 

 

                                           Наурыз 

 

1 – мемлекет және қоғам қайраткері педагог, публицист Омаров Елдес,   

      туғанына 130 жыл (1892–1937). 

11 – композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  

        Байқадамов Бақытжан, туғанына 105 жыл (1917–1977). 

22 – қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақстан ҒА-ның академигі,  

        Қазақстанның халық жазушысы, Социалистік Еңбек Ері  

        Мүсірепов Ғабит Махмұтұлы, туғанына 120 жыл (1902–1985). 

22 – актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Абдуллина Мәнуар  

        Әсетқызы, туғанына 100 жыл (1922–). 

22 –  ауыл шаруашылығының ұйымдастырушысы, Социалистік Еңбек Ері  

        Шаяндин Бисапақ, туғанына 125 жыл (1897–1982). 



 

                                         

                                         

 

                                                       Сәуір 

  

 2 – ғалым-математик, физика-математика ғылымдарының кандидаты  

        Бектұрсынов Ұғыбай, туғанына 85 жыл (1937–2021). 

12 – Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық  

        институттың құрылғанына 50 жыл (1972). 

22 – Торғай облысының таратылғанына 25 жыл (1997). 

23 – дәрігер-хирург, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген дәрігері  

        Әлмағамбетов Ақбайзан, туғанына 95 жыл (1927–2004). 

         

                                            

 

                                         Мамыр 

 

1 – Арқалық қаласының Құрметті азаматы  Ишутин Константин Иванович,  

      туғанына 90 жас (1932). 

5 – Торғай облыстық қазақ музыка – драма театрының құрылғанына 50  

       жыл  (1972). 

10 – Арқалық қаласындағы саз мектебіне Байқадамов Бақытжан  есімінің  

        берілгеніне 40 жыл (1982).  

15 – инженер-электрик, Қазақстан халық ағарту ісінің құрметті қызметкері, 

        шаруашылық және қоғам қайраткері Ахметов Сабыржан Ахметұлы,  

        туғанына 75 жас (1947).  

         

 

                                          Маусым 

 

15 – Торғай облысында балаларды бастауышта оқытуға арналған алғашқы  

        ауыл мектептері, ашылғанына 130 жыл (1892). 

25 – алғашқы саны «Ауыл» деген атпен шыққан, «Қостанай таңы» газетіне  

        100 жыл (1922). 

26 – агроном, шаруашылық және қоғам қайраткері Төлепов Нариман  

        Ихсанұлы, туғанына 55 жас (1967). 

30 – ұстаз, музыкант, сазгер, Қазақстан халық ағарту ісінің үздігі Мұқышев  

        Аманбай, туғанына 80 жыл (1942– 2006). 

         

 

 

                                           Шілде 

 

7 – журналист Қорғанбеков Ділдәбек, туғанына 85 жыл (1937–1986). 



 

27 – ағартушы-педагог, журналист, этнограф, аудармашы Нәзипа  

        Құлжанова, туғанына 135 жыл (1887–1934). 

 

 

27 – тұңғыш мұғалім, Торғай халық ағарту ісіне үлес қосқан  Иванов    

        Николай Гаврилович, туғанына 135 жыл (1887–1933). 

                                         

                                          Тамыз 

 

20 – инженер-механик, қоғам және шаруашылық қайраткері Әбжанов  

        Сағидолла Қабиұлы, туғанына 65 жас (1957). 

 

 

                                 Қыркүйек 

 

  1 – шаруашылық және қоғам қайраткері, Қазақ КСР кәсіптік-техникалық  

        білім беру ісінің үздігі  Досжанов Хамит Кәмәлиұлы, туғанына 85 жас  

        (1937). 

  4 – жазушы Әбдікұлы Төлен, туғанына 80 жас (1942). 

  5 – мемлекет қайраткері, ғалым, ағартушы, ақын, публицист, ұлттық  

       жазудың реформашысы, қазақ лингвистикасы мен әдебиеттану  

       ғылымының негізін қалаушы, ХХ ғ. басындағы қазақ халқының ұлт- 

       азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі Байтұрсынұлы Ахмет, туғанына  

       150 жыл (1872–1937). 

  

10 – химия ғылымдарының кандидаты, профессор Жұмағалиева Бәтжан  

        Мұқанқызы, туғанына 75 жас (1947). 

 13 – жазушы-журналист, қоғам қайраткері Әлмағамбетов Бөгетбай,  

        туғанына 95 жыл (1927–2013).  

17 – ақын, Қазақстанның халық жазушысы  

        Мәуленов Сырбай, туғанына 100 жыл (1922–1993). 

17 – ұстаз, шаруашылық және қоғам қызметкері, Жангелдин ауданының  

        Құрметті азаматы Алмат  Орекен, туғанына 85 жыл (1937–2020). 

         

                                    

                                       Қазан 

 

    4 – әнші, Қазақстанның халық артисі Байқадамова Айсұлу, туғанына 95  

          жыл (1927–1992). 

  10 – режиссер, Қазақ КСР-ның үздік мәдениет қызметкері  

          Ерденова Ырысты, туғанына 75 жас (1947).  

  15 – журналист-жазушы Абдуллин Әмірхан, туғанына 85 жыл  

  (1937–2018). 

   



 20 – ақын, прозашы, публицист, қоғам қайраткері, ҚР мәдениет  

  қайраткері Нұрғожа Ораз Нарымбайұлы, туғанына 90 жыл  

   (1932–2016).  

 

                                    

 

                                              

                                             

                                                 Қараша   

 

 

8 – Арқалық ауданының «Мирный» кеңшарының құрылғанына 50  

      жыл (1972). 

       11 – бұрын Целиноград училищесінің филиалы Арқалық медицина   

      колледжіне  50 жыл (1972) 

       28 – Арқалық қалалық телевидениесіне  50 жыл (1972).  

 

                                  

                                      Желтоқсан 

 

12 – ғалым- экономист, экономика ғылымдарының докторы, профессор  

        Байзақов Сайлау, туғанына 85 жас (1937). 

          14 – ғалым, прфессор Байжұманұлы Әнуар, туғанына  85 жас  

        (1937). 

          16 – философ, философия ғылымдарының докторы, Қазақстан білім  

        беру ісінің қызметкері, Қазақстан педагогика ғылымдар   

        академиясының академигі Бөрібаев Төлеуғали Қайыржанұлы,  

        туғанына 65 жас (1957). 

         28 – жүргізуші, Социалистік Еңбек Ері Тілеулин Тарғынбек, туғанына  

                 80 жыл (1942–1999).  

 

                

 

 

             2022 жылы айы мен күні белгісіз аталып өтетін және 

                                    еске алынатын күндері 

 

- қобызшы, көріпкел, әулие Аспантайұлы Тілеп, туғанына 265 жыл ( 1757). 

- имам, ағартушы, Орта жүздің тағышы руынан Сексенбайұлы Мұртаза,  

  туғанына 210 жыл (1838–1892). 

- Кенесары қозғалысына қатысқан батыр Назарғұлұлы Жәуке, туғанына    

  200 жыл (1822–1904).  

- батыр, халық қаһарманы Күсемісұлы Тышқан батыр, туғанына 185 жыл 

(1837–1862). 

- қоғам қайраткері Балықұлы Көшімбек би, туғанына 170 жыл (1852–1925). 



- дін қайраткері, ағартушы, халық емшісі Өтейұлы Оспан қажы, туғанына  

  160 жыл (1862).  

- Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісі жетекшілерінің бірі Төкеұлы  

   Хакімбек, туғанына 140 жыл (1882–1919).  

 

 

 

 

 - ақын Қопабайұлы Қарсақ, туғанына 140 жыл (1882). 

- мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорданың Торғай кеңесінің мүшесі  

  Тоқтабаев Кәрім Досжанұлы, туғанына 130 жыл (1892–1936). 

 - ақын Ахметбеков Нұрхан, туғанына 120 жыл (1902–1961). 

 - еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Омаров Бәйділда, туғанына 120  

   жыл (1902–1969). 

- ауыл шаруашылығының ардагері, қоғам қайраткері, Социалистік Еңбек Ері     

  Әмзин Намазбай, туғанына 110 жыл (1912–1968). 

- Амангелді халық театры, Қостанай облысы Амангелді ауылындағы 

   әуесқой драма ұжымы, құрылғанына 85 жыл (1937) 

- ақын, журналист Сәтбаев Таңатқан, туғанына 80 жыл (1942–2008).  

 - Ардагерлер ұйымының құрылғанына  35 жыл (1987). 

 - Арқалық ауданының Қайыңды кеңшарының құрылғанына 65 жыл (1957). 

 - Аманкелді ауданының Байғабыл орта мектебінің құрылғанына 85 жыл    

   (1937). 

- Л. Н. Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми  

  кітапханасына аймақтық мәртебе берілгеніне 85 жыл (1937). 

 - халық батыры Амангелді Иманов ескерткіші, Алматы қаласында     

   қойылған, ашылғанына 75 жыл (1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               

 

                 

 

 

 

 

 

  7 шілде                                                                  Қорғанбеков Ділдәбек 
                                           Туғанына 85 жыл 

                                        (1937-1986) 

        Білікті азамат, белгілі журналист Ділдәбек 

Қорғанбекұлы 1937 жылы 7 шілде айында  

Амангелді ауданы Үрпек ауылында дүниеге 

келген. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік 

 С.М. Киров атындағы университеттің 

фиология факультеті қазақ тілі және әдебиеті 

мамандығына оқуға түседі.1961 жылы еңбек 

жолын республикалық жастар газеті «Ленишіл 

жастың» редакциясында түзетуші болып,  

1961–1962 жылдары Амангелді ауданы  

«Социалистік шаруа» газетінде бөлім меңгерушісі болып істеді. 1962 жылдан 

Арқалық ауданында «Білім» қоғамын басқарды. Осы кезеңде Амангелді 

аудандық  халық театрының жұмысына белсене араласып, бірнеше басты 

рөлдерде ойнады.  

   1962–1965 жылдары Қостанай облысы «Коммунизм таңы» газетінде бөлім 

меңгерушісі, Қазақстан компартиясы Қостанай облысы кентінде нұсқаушы 

болып істеді.  

   1965–1968 жылдары аралығында Алматы жоғары партия мектебінде 

оқыды.  

   1968–1970 жылдары Қостанай облысы газетінде облыстық радио кентінде 

қызмет атқарды. 

    1971–1972 жылдары Торғай облысы «Білім» қоғамының төрағасы болды.      

    1972 жылы Қазақ радиосының Қостанай облысы бойынша тілшісі, 

    1973 жылы Қазақстан КП Торғай облысының кентінің нұсқаушысы,  

    1979 жылы Торғай облысы «Торғай таңы» газетінің 1-ші орынбасары 

болып істеді. 1980 жылдан өмірінің ақырына дейін Торғай облысы радио 

және теледидар хабарлары облыстық кентінің төрағасы қызметін атқарды. 

Арқалық қаласы кеңесіне, 1985 жылы Торғай облысы кеңесіне депутат болып 

сайланған. Ділдәбек Қорғанбеков білімді маман, журналист-публицист еді. 

Оның  ұйымдастырушылық, қолбасшылық, елбасшылық қабілеті де ерен 

болатын. Үлкенге іні, кішіге аға бола білді. Арқалық қаласының алғашқы 

қазығын  қолымен қалап оның өсіп-өркендеу, сәулеттену мерзіміне елеулі 

үлес қосты. Арқалық қаласындағы бір көше Ділдабек Қорғанбеков есімімен 



аталады, облыстық радио және теледидар кенті ғимратының қабырғасына 

ескерткіш тақта,  қабірінің басына мүсіні орнатылған. 
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                                                   Өмірбеков Жұмағали Сүлейменұлы  

Туғанына 80 жыл 

(1942-2020) 

1 ақпан 

               

   Торғай өлкесінің ардақты да, аяулы перзенті 

Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 

«Мәдени мұра» жөніндегі Қазақстан 

Республикасының Сәулетшілер академиясының 

академигі, Арқалық қаласының құрметті азаматы, 

белгілі сазгер, ақиық өнерпаз Жұмағали 

Сүлейменұлы Өмірбек 1942 жылы 1 ақпанда 

Қостанай облысы, Амангелді ауданы, 

«Жаңатұрмыс» колхозының « Ғалым түбегі» деген 

жерде дүниеге келген. Әкесі Сүлеймен мен анасы 

Зейнелғарап 1951–1954 жылдары «Ақсуат» пен «Андреев» деп 

аталатын көршілес екі колхозда төраға болып қызмет жасаған. 

Батпаққара өңіріне кеңінен танымал кісілер. Жұмағали Сүлейменұлы 

1959 жылы «Мереке» орта мектебін жақсы бітіріп, Қарағанды 

мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика 

факультетіне түсіп, оны 1965 жылы физика мамандығы бойынша 

бітіріп шықты. Жастайынан өнерге әуес болды. Домбыра, баян 

аспаптарының құлағында ойнайды. Оқуды жақсы оқыды. Алғашқы 

еңбек жолын Амантоғай орта мектебінде ұстаздықтан бастаған ол жас 

ұрпаққа тәлім-тәрбие берумен қатар спорт пен өнерге жұмылдырды. 

Ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түскен Жұмағали Өмірбеков  

1968–1973 жылдары Амангелді аудандық комсомол комитетінің 

бірінші хатшысы, 1976–2006 жылдар аралығында Аманкелді аудандық 

кеңесі атқару комитеті төрағасының орынбасары, 1976–1981 жылы 

Торғай облыстық кітап саудасы мекемесінің директоры, Мәдени-ағарту 

және халық шығармашылығының облыстық ғылми-әдістемелік 

орталығының  директоры, Серке Қожамқұлов атындағы Торғай 

облыстық сазды драма театрының директоры, Арқалық қалалық 

мәдениет бөлімінің меңгерушісі, Торғай мемлекеттік 

филармониясының директоры, Торғай  облыстық мәдениет 

басқармасының төрағасы, Торғай облыстық әкімшілігінің бөлім 

меңгерушісі, Торғай облыстық кинобейне басқармасының төрағасы, 



Арқалық қаласындағы облыстық  дала өлкесі тарихы мұражайының 

директоры болып жемісті қызмет атқарды. Торғай облысының өнері 

мен мәдениетін дамытуға зор үлес қосты.  Жастардың басшысы ретінде 

ол өзінің іскерлігімен, ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсіп, 

мәдениет және спорттың жандануына игі ықпал етті. Жастайынан ән 

айтып, домбыра тартатын Жұмағали Сүлейменұлы  өнерпаз  

қауымының тамаша ұйтқысы ғана емес, өзі де күй, ән шығаратын 

талант бағы басына қонған адам. Оның бірнеше әсем әндері мен 

күйлері бар. Облыстық, қалалық, аймақтық байқауларға қатысып 

бірнеше рет жүлделі орындар иеленді. 20-дан аса ән, 2–3 күйді өмірге 

әкелген Жұмағали Сүлейменұлы сазды әуендердің авторы. 

Композиторлығына келетін болсақ  «Неткен сүйікті ең» деген жүректің 

қылын шертетін туындыдан басқа «Қадірлеңдер достарды», «Қызыма», 

«Немереме», «Ауылым Амантоғай»,  «Жүрек құны», « Жеңіс күні»,  

«Торғайды аңсау», «Толқындар», «Жеңге мен қайны», «Арқалығым, 

армысың!», «Ана тілегі» әндері мен «Өзбекәлі толғауы», 

«Мамыражай», «Қос толғау», «Жайма шуақ» сияқты тыңдаған жанның 

қиялын қияндарға шарықтататын күйлері де талғампаз қауымның 

ерекше ықыласыпен тыңдайтын дүниелері екендігі көпшілікке мәлім 

және қазақ радиосынан жиі тыңдауға болады. Көзі тірісінде ол күллі 

қазақ үлгі тұтатын композиторлар Шәмші Қалдаяқов, Ескендір 

Хасанғалиев, ақын –жазушылар Мұхтар Шаханов, Қадір Мырзалиев, 

Сейіт Кежахметов, Серік Тұрғынбеков, Сәбит Досанов өзге де атақты 

қаламгерлермен араласып, тығыз шығармашылық байланыста болды. 

Басқа да өзіне жүктелген жауапты қызметтерді абыроймен атқарып, 

жергілікті тұрғындардың ыстық ықыласына бөленді. Ғұмырының 

соңғы жылдарына дейін қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, 

нағыз ұлты мен халқы үшін туылған жан екендігін дәлелдеді. Оның 

осы қызметтері лайықты бағаланды. Қазақстан Республикасының 

мәдениет қайраткері, Арқалық қаласының құрметті азаматы 

атақтарына қол жеткізіп, мәртебесі асқақтады. Кеңестік дәуірде де 

бірнеше орден-медальдармен марапатталды. Жұмағали Сүлейменұлы 

қызметте, өнерде ғана емес, отбасында да ақылшы, сүйікті жар, 

ардақты әке, мәртебесі биік ата болды. Жұмағали Сүлейменұлы шын 

мәнінде тәуелсіз қазақ елі үшін аянбай тер төккен азамат. Ол 2020 

жылдың  маусым айының 26 жұлдызында жүрек сырқатынан дүниеден 

озды.Туған жерінің патриоты атанған тұлғаны жоғалту оңай болмады. 

Қаза болғанда жұрт көп жиналып, қатты қайғырды. Арқалық 



шаһарындағы Жұмағали Сүлейменұлы  тұрған үйдің қабырғасына 

мемориалдық тақта орнатылды. 
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                                              Сәтбаев Таңатқан                                                                        

                                                      Туғанына 80 жыл 

                                                   (1942-2008)  

 

    Журналист, ақын  Таңатқан Сәтбаев Жангелдин 

ауданы, Сарықопа бойы, Қызбел ауылында дүниеге 

келді. Еңбек жолын 1961 жылы Ақсуат орта мектебін 

бітіргеннен кейін туған ауылында механизатор болып бастады. Кітапхана, 

клуб меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1970–1975 жылы «Қызбел» 

кеңшарында кадрлар бөлімін басқарды. 1976  жылдан ауданның  «Жаңа 

өмір» газетінің тілшісі, 1988–1990 жылдары  Ә. Жангелдин атындағы тарихи-

мемориалдық музейдің ғылыми қызметкері болды. 1990 жылы аудандық 

газетке қызметке ауысты. Әдеби-шығармашылық жолын өткен ғасырдың 

алпысыншы жылдарынан бастады.  Өлеңдері республикалық, облыстық  

газеттерде «Балауса» ұжымдық жинағында жарияланған. 

   1977  жылы шығармалары Републикалық «Жалын» баспасынан «Қырандар 

мекені» деген атпен жеке кітап болып  баспадан шықты. 
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12 сәуір 

                                                                                                    

                          Арқалық қаласындағы                                                                                     

             Ыбырай Алтынсарин атындағы 

               педагогикалық институтының              

                              ашылғанына  

                               50 жыл (1972)                                                                                   
                                                                                                                               

                                                                                                   

 

   Педагогикалық институттың құрылу тарихы қаламыздың тарихымен тығыз 

байланысты. 1956 жылдан 1970 жылға дейін шағын аудан болып келген 

Арқалық қаласы облыс көлеміндегі қала деңгейіне көтерілді. 1970 жылдың 

23 қарашасында Торғай облысы құрылып, оның орталығы Арқалық қаласы 

болды. 

   Облыс көлеміндегі жалпы орта білім беретін мектептерді мұғалім 

кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында КазССР Министрлер Кеңесінің 1972 

жылғы 12 сәуіріндегі № 220 қаулысы бойынша Арқалық қаласында 

педагогикалық институт құрылды. 1972 жылдың 7 маусымында Қазақ ССР 

білім беру Министрі К. Аймановпен 1972–1973 оқу жылына 19 адамға 

институттық штаттық кестесі бекітілді. 

  Қазақстан КП бюросы Торғай облыстық комитетінің 1972 жылдың 15 

қазанындағы қаулысымен Арқалық педагогикалық институтына Ыбырай 

Алтынсариннің есімі берілді. 1972 жылдың желтоқсан айында институттың 

жарғысы бекітілді.  

   1972 жылы физика-математика факультеті, марксизм-ленинизм кафедрасы, 

орыс тілі мен әдебиеті, физика және математика, педагогика және психология 

факультеттері, 1983 жылы қаңтар айында көркем-графика факультеті, 1985 

жылы биология-химия және қазақ тілі филологиясы факультеттері мен 

сырттай оқыту бөлімі жұмыс істейді. Сырттай оқыту бөлімінде 9 мамандық 

бойынша жас маман әзірленеді. Институттың 20 кафедрасы қазіргі заман 

талаптарына сай материалдық-техникалық құралдармен толық қамтамасыз 

етілген. Жалпы көлемі 19,44 мың шаршы метр екі оқу ғимараты, 

студенттерге арналған 4 жатақхана, 100 орындық асхана, 3 дәмхана, 

спорттық-денешынықтыру лагері, дәрігерлік орын, 2 спорт залы жұмыс 

істейді. Бұлардың сыртында 15 зертхана, 2 лингвистикалық кабинет, 2 оқу 

шеберханасы ұйымдастырылған. Есептеу орталығы 86 ЭЕМ-мен 

жабдықталған, 5 компьютерлік оқу сыныбы ашылған. Институт 

кітапханасының кітап қоры 113500 данадан асады. Студенттерге 210 білікті 

ұстаз дәріс береді, олардың 30-дан астамының ғылыми атақтары бар. 

   Алғашқы ректоры болып тағайындалған Мырзағали Отарұлы Төлегенов, 

осы өлкенің бай ағартушылық тарихына, ұлы ағартушы-педагог Ыбырай 

Алтынсарин ісінің жалғасуына аянбай еңбек етті.  



   1976 жылы институт ректоры М. О. Төлегенов пен педагогика және 

психология кафедрасының доценті Әсет Ламашевтің басшылығымен, 

педагогикалық ұжымының қолдауымен,  институт базасында  

Ы. Алтынсариннің мемориалдық-педагогикалық мұражайын құру жұмысы 

басталды. Бұл мұражайда ұлы ұстаз-ағартушының қызметі мен өмірін 

баяндайтын құжаттар жинақталған. Тарихи өлкеміздің өткені мен 

бүгінгісінен сыр шертіп, келешегіне жол сілтейтін туған жеріміздегі білім, 

ғылым мен мәдениеттің бастауы, алтын ұя шежіре әліппесіндей тарихи-

педагогикалық мұражай  90 жылдары аумалы-төкпелі уақытта жабылып 

қалған болатын. 

   2007 жылдың 8 сәуірінде мұражай қайтадан қалпына келтіріліп, жаңаша 

деңгейде бас ғимаратта ашылды.    

Институтты әр жылдары Р. Башаров, А. Ахметов,  Е. Ибраев,  

Қ. Күзембайұлы, Ә. Қағазбаева, Ж. Шаймарданов,  С. Қуанышбаев басқарды. 
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                        Арқалық қаласындағы 

«Дала өлкесі тарихы» облыстық 

      мұражайының құрылғанына 

50 жыл (1972) 

             

               

 

            Музей – ұлттық құндылықтарды сақтап 

қана қоймай, халыққа насихаттап көрсететін 

мәдени орталықтың бірі. Қазақ халқының ұлтжанды біртуар азаматы, 

тарихшы-этнограф, өнер зерттеушісі Өзбекәлі Жәнібековтің бар ынта-

жігерімен кіріскен тынымсыз еңбегінің арқасында келер ұрпаққа өткеннен 

сыр шертер тарихи, мәдени асыл қазына Арқалық қаласындағы Дала өлкесі 

тарихы облыстық мұражай үйі өз шаңырағын тіктеді. 

      Арқалық қаласындағы Дала өлкесі тарихы облыстық мұражайы  

1972 жылдың 4 ақпанында Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің № 88 жарлығы 

мен  құрылып, 1973 жылды 28 шілдесінде алғашқы келушілерін қабылдады. 

Мұражайдың ашылуына себеп болған халық батыры Амангелді Имановтың 

100 жылдық мерейтойы еді. Мұражайдың ашылу салтанатына республика 

басшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзі катынасты.  

      Жаңадан ашылып жатқан облыстың мекемелеріне орын жетпей жатқанда, 

облыс басшысы Сақан Құсайынов бұрынғы Арқалық аудандық партия 

комитетінің үйін мұражайға бөлді. Музейдің фасады қазақтың ұлттық 

стилінде жасалынып, оған Торғай облысы сәулетшілерінің архитектуралық 

тәсіл элементтері пайдаланылды. Мұражайды құруда және архитектуралық 

көркем безендіруде воронеждік архитектор Петр Даниленко, челябілік 

мүсінші Бардкес Авокян, тақырыптық-экспозициялық жоспарын жасауға 

көрнекті ғалым, геолог-археолог Алан Медоев арнайы шақырылды. Музейдің 

экспозицияларын жасауға РСФСР-дің еңбегі сіңген суретшісі П. Ф. Судаков, 

Мәскеудің архитектура институты сурет және бейнелеу кафедрасының 

профессоры В.В. Руднев, Қостанай облысының бас археологы В.Н. Логвин, 

жергілікті суретші О. Теміреевтер еңбек сіңірген. Жәдігер қорына негіз 

болсын деп Қостанай, Ақмола, Орынбор мұражайларынан Торғай тарихына 

қатысты құжаттар сұратып алынды. Музей мүліктерін жинап, тақырыптық-

экспозиция жоспарын жасауға және оның ғимаратын қайта жобалау ісіне 

белгілі қоғам қайраткері, сол кезеңдегі Торғай облыстық тартия комитетінің 

хатшысы Ө. Жәнібеков пен оның тұңғыш директоры, журналист-жазушы   



Т. Рсаев көп еңбек сіңірген. Музейдің алғашқы директорлары Таңатқан Рсаев 

пен Тәшім Құсайынов жәдігерлер жинап, ізденіс танытса, экспозицияны 

ұйымдастыру, мұражай жұмысын жандандыру үшін білікті маман қажет еді.       

Мәдениет министрлігінен сұрастыра отырып, он жылдан астам Ақтөбе 

облыстық мұражайында жұмыс жасап, тәжірибе жинаған Рысжан 

Ілиясқызына таңдау жасалынды. Рысжан Ілиясқызы өзінің «Қазына» атты 

кітабында: «Алғашқы жұмысты неден бастауды білмей абыржып жүрген 

біздерге Өз-ағаң талай салиқалы ойлар айтты. «Бұл даланың тарихын жинау 

әлі қолға алынған жоқ. Қазақтың қай өлкесінің де тарихы бай. Торғай да сол 

даланың бір бөлігі. Біз қолға түскеннен айырылмай, барды көрсете білсек, 

өлке тарихының іргетасы болуға жарайды» - деген  сөздерін ілтипапен еске 

алады.1997 жылы Торғай облысы таратылғаннан  кейін ол Арқалық 

қаласындағы Дала өлкесі  тарихы облыстық мұражайы болып аталады. 

     Музейде 76592 жәдігер, 11 экспозициялық зал жасақталған. Мұражай 

экспозицияларын аралап шыққанда, өңірдің бай тарихына қанығасыз. 

Музейде сақ дәуірі кезіндегі таза алтыннан құйылған әшекей бұйымдар, 

алматылық шебер Қырым Алтынбековтің жасаған сәукелесі, халқымыздың 

біртуар суретшісі Әбілхан Қастеевтің өз қолымен салған суреттері сынды 

құнды жәдігерлердің түпнұсқалары сақтаулы. Торғай табанынан табылған 

зілдің сүйегі де бар.  Кенесары Қасымовтың ұлт – азаттық көтерілісіне 

қатысқан торғайлық Сары Қошқар Батырдың сауыты,Шоңның Жүсібінің кісе 

белбеуі, ерекше шеберлікпен жасалған қыз баланың күміс белдігі, торғайлық 

Дәметкен Ысмағұлова тапсырған асадал мен төсекағаш және Өмірбеков 

Сүлейменнің алты қанатты киіз үйі мұражайдың бағалы жәдігерлері. Тарихи 

маңызға ие мәдениет ошағы уақыт көшіне ілесіп тың деректермен, құнды 

дүниелермен толыққан. Тарих қатпарынан сыр шертетін көне жәдігерлерді 

тек өңір тұрғындары ғана емес, шетелден келген азаматтар, белгілі қоғам, 

мәдениет қайраткерлері және ғарышкерлер ерекше әсермен қызықтаған. 

Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев, С. Мәуленов, Ғ. Қайырбеков, С. Досанов, 

Б.Төлегенова, Л. Кесоглу,Ә. Дербісәлі, И. Тасмағамбетовтар қолтаңбаларын 

қалдырып, ізгі ниеттерін білдірген.Тарихи маңызы бар мәдениет ошағының 

уақыт көшіне ілесіп тың деректермен, құнды дүниелермен толығуына әр 

жылдарда басшылық қызмет атқарған Таңатқан Рсаев, Рысжан Ілиясова, 

Мәриям Жұмағұлова, Бағия Әбілдинова, Жұмағали Өмірбек, Гүлбану 

Елтебаева, Асхат Хасеновтердің және әр жылдар мен кезеңдерде еңбек еткен 

ғылыми қызметкерлердің қажырлы да ізденімпаздыққа толы тындырымды, 

тыңғылықты жұмыстарының арқасында музей бүгінде толыққанды, бай 

мұрағатты орынға – көне мұралы тарихи көмбесіне айналды. 



2020 жылы музей үйі күрделі жөндеуден өткізілді. Жөндеу жұмыстары 

мемлекеттік «Жол картасы» бағдарламасы бойынша жүзеге асырылуда. 

Жоспар бойынша музейдің төбесі шатырланып, есік-терезелері, едендері, 

жылу құбырлары ауыстырылды.        

          Ата-бабамыздың ұлы да бай тарихымен басталатын, әр кез елінің рухын 

биіктетер, абройын асқақтатар, көкжиегін кең, кемел ойлы Өзағаң негізін 

қалаған қара шаңырақ келешек ұрпаққа өткеніміз бен бүгінімізді танытуда 

әлі де талмай жұмыс жасай бермек. 
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                 Қазақстан Республикасының 2022 жылы аталып  

                        өтілетін және еске алынатын күндері 

  

                                             Қаңтар 
 

1 – әнші, КСРО халық әртісі, Халық қаһарманы Бағланова Роза 

Тәжібайқызы, туғанына 100 жыл (1922–2011). 

1– актриса, Қазақстанның халық әртісі, КСРО халық әртісі  

     Жандарбекова Шолпан Исабекқызы, туғанына 100 жыл 

      (1922–2005). 

1-  әнші, режиссер, Қазақстанның халық әртісі Досымжанов  

     Байғали, туғанына 100 жыл (1922–1998). 

1-  актер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Өгізбаев Жағда  

     Ордабайұлы, туғанына 110 жыл (1912–1962). 

1 – эстрада әншісі, Қазақстанның халық әртісі Тыныштығұлова Сара  

      Өрдембайқызы, туғанына 80 жас (1942). 

1 – химия ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ҒА-ның  

      академигі Закүнбаева Гауһар Дәуленқызы, туғанына 90 жас    

      (1932). 

3 – биология ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР-інің  

      еңбек сіңірген ғылым қайраткері Митрофанов Валерий       

      Петрович, туғанына 90 жас (1932–2001). 

5 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Нүсіпжан Нұрғали, туғанына 85    

      жас (1937).  

6 – химия ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ҒА-ның  

      академигі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері   

      Надиров Надыр Кәрімұлы, туғанына 90 жас (1932). 

8 – ақын Бейсембеков Тілеуғазы, туғанына 80 жас (1942). 

8 – әнші, күйші, домбырашы, Қазақстанның халық әртісі  

      Жантілеуов Қали, туғанына 120 жыл (1902–1993). 

9 – ақын Мүсірепов Қосжан, туғанына 90 жыл (1932–1967). 

              11 – театр сыншысы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер     

      қайраткері Сығай Әшірбек Төребайұлы, туғанына 75 жыл  

      (1947–2014). 

               12 – мемлекет және қоғам қайраткері Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы  

      туғанына 110 жыл (1912–1993). 

               14 – физика-математика ғылымының докторы, профессор Сапа  

                       Василий Антонович, туғанына 100 жыл (1922–1994). 

15 – ақын Ырзабаев Боранғали, туғанына 90 жыл (1932–1995) 

16 – газет «Ленинская смена», жарық көргеніне 100 жыл (1922). 

                19 – актер, режиссер, Қазақстанның халық әртісі Диордиев Евгений  

       Яковлевич, туғанына 110 жыл (1912–1985). 

 

 



20 – кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  

       Карпов Александр Яковлевич, туғанына 100 жыл (1922–1998). 

20 – ақын Әлімұлы Аманхан, туғанына 70 жыл (1952–2020). 

22 – ақын, қоғам қайраткері Салықов Кәкімбек, туғанына 90 жыл 

        (1932–2013). 

24 – әртіс, Қазақстанның халық әртісі Жолымбетов Әтейбек,  

        туғанына 110 жыл (1912–1994). 

29 – ақын Саин Жұмағали, туғанына 110 жыл (1912–1961).   

 

                            Ақпан 

 
2 – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Зальцман Павел  

                       Яковлевич, туғанына 110 жыл (1912–1985). 

                9 –  жазушы, драматург Жандарбеков Болат, туғанына 90 жыл   

       (1932–1991). 

10 – техника ғылымының докторы, академик Ержанов Жақан  

        Сүлейменұлы туғанына 100 жыл (1922–2003). 

13 – балет әртісі, балетмейстер, педагог, Қазақстанның халық әртісі  

        Райбаев Зәуірбек  Молдағалиұлы, туғанына 90 жыл 

        (1932–2011). 

16 – жазушы Шүкіров Зейнолла, туғанына 95 жыл (1927–1979). 

18 – ақын Елубай Ескен Еркешұлы, туғанына 80 жыл (1942–2017). 

20 – ақын Әміреұлы Махмұтбай, туғанына 80 жас (1942). 

21 – әртіс, КСРО және Қазақстанның халық әртісі Бөкеева Хадиша,  

        туғанына 105 жыл (1917–2011). 

                22 – кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  

        Бегалин Мәжит Сапарғалиұлы, туғанына 100 жыл (1922–1978). 

                24 – ұшқыш, Халық қаһарманы Доспанова Хиуаз Қайырқызы,  

        туғанына 100 жыл (1922–2008). 

24 – «Бөбек» балалар қайырымдылық қорының құрылғанына 30  

         жыл (1992). 

26 – жазушы Устинов Альберт, туғанына 90 жыл (1932–2014). 

 

                                   Наурыз  
 

1 – ақын Нысаналин Аян, туғанына 80 жас (1942). 

1 – жазушы, аудармашы Петров Ростислав, туғанына 90 жас (1932). 

               3 – жазушы Тұрлыбаев  Жолдасбай, туғанына 90 жас (1932). 

               3 – ақын Айбергенов Төлеген, туғанына 85 жыл (1937–1967). 

4 – ақын Қашқынов Жеңіс, туғанына 80 жыл (1942–2005). 

5 – ақын Баймолдин Сәбит, туғанына 80 жыл (1942–2001). 

6 – заңгер, заң ғылымдарының докторы, профессор Шайкенов  

      Нағашыбай Аманғалиұлы, туғанына 75 жыл (1947–2000). 

                



               8 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Омарова Жамал, туғанына   

        110 жыл (1912–1976). 

8 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Серікбаева Жұмабике,  

      туғанына 105 жыл (1917–1996). 

9 – жазушы Елубай Смағұл, туғанына 75 жас (1947). 

              10 – скрипкашы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері,    

       профессор Қасейінов Дүйсен Қорабайұлы, туғанына 75 жас  

       (1947). 

               15 – жазушы Жұманов Ирисалы, туғанына 80 жыл (1942). 

17 – жазушы Майтанов Бақытжан, туғанына 70 жас (1952). 

18 – ақын, аудармашы Абайділданов Әділбек, туғанына 90 жыл  

        (1932–1984). 

               19 – ақын Бұғыбаева Қанипа, туғанына 80 жыл (1942–2004). 

22 – ақын Рахымбекұлы Әскербек, туғанына 80 жас (1942). 

22 – жазушы Мүсірепов Ғабит, туғанына 120 жыл (1902–1985). 

23 – әдебиеттанушы, сыншы, ҚР ҰҒА академигі, филология  

       ғылымдарының докторы, профессор Қирабаев Серік  

       Смайылұлы, туғанына 95 жас (1927). 

29 – жазушы, драматург Бодықов Оразбек, туғанына 95 жыл  

        (1927–1997). 

 

                                                 Сәуір 
 

               4 – жазушы Келімбетов Немат, туғанына 85 жыл (1937–2010). 

4 – ақын Ақай Аманбек, туғанына 75 жас (1947). 

5 – сықақшы Кенеев Таңдай, туғанына 75 жыл (1947–2008). 

7 – суретші, ұлттық гобелен өнерінің негізін салушылардың бірі  

      Тыныбеков Құрасбек, туғанына 75 жыл (1947–1980). 

              12 – педагог, тарихшы, өнертанушы, Қазақстанның еңбек сіңірген  

      мәдениет қызметкері Мекішев Бахтажар, туғанына 95 жыл  

      (1927–2005). 

              15 – жазушы, Қазақстан Республикасының Халық жазушысы  

                      Шаймерденов Сафуан, туғанына 100 жыл (1922–2007). 

              17 – режиссер, актер, драматург, театр және қоғам қайраткері  

      Шанин Жұмат Тұрғынбайұлы, туғанына 130 жыл (1892–1938). 

19 – пианист, Қазақстанның халық әртісі Әубәкірова Жәния  

       Яхияқызы, туғанына 65 жыл (1957). 

              22 – әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері  

       Тінәлиев Әбиірбек Берденұлы туғанына 65 жас (1957). 

              24 – жазушы-публицист, мемлекет қайраткері Смайылов Камал  

       Сейітжанұлы, туғанына 90 жыл (1932–2003). 

               25 – ақын Сейілхан Роза, туғанына 50 жас (1972). 

               26 – жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген архитекторы Уәлиханов   

                      Шота, туғанына 90 жыл (1932–2021). 

              27 – ақын Құныпияұлы Кәдірбек, туғанына 60 жас (1962). 



                                              Мамыр 

 

                1 – жазушы Омарұлы Бауыржан, туғанына 70 жас (1952). 

2 – опера әншісі, КСРО халық әртісі Байсейітова Күләш  

      Жасынқызы, туғанына 110 жыл (1912–1957). 

                5 – ақын Исақ Сарманбай, туғанына 70 жас (1952). 

5 – актер, Қазақстанның халық әртісі Әбдірәсілов Құрбан, туғанына  

      90 жыл (1932). 

               5 – жазушы, аудармашы Ахметов Әбдірашит, туғанына 110 жыл 

     (1912–1984). 

               5 – жазушы Сопыбеков Адырбек, туғанына 85 жыл (1937). 

               8 – әртіс, КСРО және Қазақстанның халық әртісі Әшімов Асанәлі,  

      туғанына 85 жас (1937). 

9 – ақын, Қазақстанның халық ақыны Жамбылов Әлімқұл, туғанына 

95 жыл (1927–2015). 

             10 – ақын Байбақов Оразбай, туғанына 80 жас (1942). 

             10 – композитор Байділдаев Өмірбек, туғанына 90 жыл (1932–1997). 

             14 – режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Атабаев  

                     Болат  Манашұлы, туғанына 70 жас (1952–2021). 

             15 – мемлекет және қоғам қайраткері, Социалистік Еңбек Ері,  

                     туғанына 105 жыл (1917–1989). 

             15 – жазушы Рүстемов Мұхамеджан, туғанына 90 жас (1932). 

             23 – хореограф, биші, Қазақстанның және КСРО-ның халық әртісі  

                    Чернышева Лидия Демьяновна, туғанына 110 жыл (1912–1975). 

             27 – мемлекет қайраткері, филология ғылымдарының докторы,  

                     профессор Жолдасбеков Мырзатай, туғанына 85 жас (1937). 

             27 – жазушы Марат Мәжиттің туғанына 80 жас (1942). 

 

                                                   Маусым 

 
1 – ақын, аудармашы Құрманғали  Қуанышбай Сарықбайұлы,      

      туғанына 80 жас (1942). 

3 – жастар қозғалысын ұйымдастырушы, интернационалист  

      қайраткер Мұратбаев Ғани, туғанына 120 жыл (1902–1925). 

5 – ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор Байболов  

     Серікпек Мұқашұлы, туғанына 85 жас (1937). 

             11 – әртіс, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жанғалиева Бақыт,  

     туғанына 75 жас (1947). 

             15 – дирижер, КСРО және Қазақстанның халық әртісі Қажығалиев  

                     Шамғон Сағаддинұлы, туғанына 95 жыл (1927–2015). 

             15 – тракторист, Социалистік Еңбек Ері  Есқараев Ажихан, туғанына  

                      85 жас (1937). 

             16 – мемлекет және қоғам қайраткері Меңдешов Сейтқали,  

      туғанына 140 жыл (1882–1937). 



             18 – химия ғылымының докторы, профессор Бижанов Фрунзе  

                     Бижанұлы, туғанына 90 жыл (1932–1999). 

             18 – жазушы, аудармашы Ипмағамбетов Әнуар Нұрғалиұлы,  

                     туғанына 110 жыл (1912–1996).   

             22 – жазушы Сматаев Софы, туғанына 75 жас (1942). 

             25 – әскери қайраткер Ертаев Бақытжан, туғанына 65 жас (1952). 

 

                                                       Шілде 
               1 – ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор Құлыбаев  

      Асқар Алтынбекұлы, туғанына 85 жас (1937).  

2 – ақын, Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері  

      Шаханов Мұхтар, туғанына 80 жас (1942). 

4 – ғалым, физика-математика ғылымдарының докторы 

9 – ақын Ізтілеуов Тұрмағанбет, туғанына 140 жыл (1882–1939). 

             14 – жазушы Әбдірахманов Мұхамеджан, туғанына 80 жас (1942). 

             15 – Кеңес Одағының батыры Мәметова Мәншүк Жиенғалиқызы,  

      туғанына 100 жыл (1922–1943). 

             21 – әртіс, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Байзақова  Махпуза  

       Исақызы, туғанына 95 жыл (1927–1988).  

             27 – композитор, ұлттық музыкалық фольклор зерттеушісі Қабыкей  

                     Ахмерұлы, туғанына 95 жыл (1927–2012). 

 

                                                     Тамыз 
 

1 – композитор, педагог, Қазақстанның және КСРО-ның Халық  

      әртісі  Рахмадиев Еркеғали, туғанына 90 жыл (1932–2013). 

               5 – әскери ұшқыш, авиация генерал-майоры, екі мәрте Кеңес  

                     Одағының батыры  Бигелдинов Талғат Жақыпбекұлы, туғанына  

                     100 жыл (1922–2014). 

             10 – мемлекет қайраткері, Социалистік Еңбек Ері Әшімов Байкен,  

                     туғанына 105 жыл (1917–2010). 

             12 – суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  

                    Сыдыханов Әбдірашит Аронұлы, туғанына 85 жыл (1937–2011). 

             14 – композитор, педагог Сарыбаев Болат Шамғалиұлы, туғанына 95  

                     жыл (1927–1984). 

             15 – жазушы Шынбатыров Әбді, туғанына 80 жыл (1942–2012). 

             20 – инженер-құрылысшы, мемлекет қайраткері Қараманов Ұзақбай  

                     Қараманұлы, туғанына 85 жыл (1937–2017). 

             24 – сәулетші, Қазақстанның еңбек сіңірген архитекторы Сейдалин  

                     Рүстем Аббасұлы, туғанына 95 жыл (1927–2015). 

             25 – тарихшы, тарих ғылымдарының докторы Атабаев Қамбар,  

                     туғанына 75 жыл (1947–2014). 

             30 – мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабай Шаяхметовтің  

      туғанына 120 жыл (1902–1966). 



                               Қыркүйек 

 

1 – ақын Өтеген Оралбаевтың туғанына 70 жас (1952). 

          1 – режиссер, педагог,  қоғам қайраткері, Қазақстанның және 

 КСРО-ның халық әртісі, Халық қаһарманы  Мәмбетов  

 Әзербайжан Мәдиұлы, туғанына 90 жыл (1932–2009). 

          2 – суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері  

                Қарсақбаев Ыдырыс, туғанына 90 жыл (1932–2015). 

          2 – опера әншісі, Қазақстанның халық әртісі Мұсабаев Мұрат  

               Хасенұлы, туғанына 85 жыл (1937–1993). 

         3 – дирижер, Қазақстанның халық әртісі Османов Тұрғыт  

               Садуақасұлы, туғанына 95 жыл (1927–1982). 

         5 – мемлекет қайраткері, ғалым, ағартушы, ақын, публицист, ұлттық  

               жазудың реформашысы, қазақ лингвистикасы мен әдебиеттану  

               ғылымының негізін қалаушы, ХХ ғ. басындағы қазақ халқының ұлт- 

               азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі Байтұрсынұлы Ахмет,  

               туғанына 150 жыл (1872–1937). 

          8 – ақын Трофимов Роман, туғанына 110 жыл (1912–1996). 

          9 – жазушы Досжан Дүкенбай, туғанына 80 жыл (1942–2013). 

         11– жазушы, қоғам қайраткері Шарипов Сабыр, туғанына  

                140 жыл (1882–1942). 

        12 – журналист, мемлекет және қоғам қайраткері Сәрсенбаев Алтынбек,  

 туғанына 60 жыл (1962–2006). 

        15 – әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бейсенов Бердібек  

                Сәрсенұлы, туғанына 95 жыл (1927–2002). 

        16 – балерина, Қазақстанның халық әртісі Байсейітова Раушан  

                Хатиятқызы, туғанына 75 жыл (1947). 

        22 – этнограф, Алаш қайраткері Бекімов Молданияз, туғанына 140  

 жыл (1882-ө.ж.б). 

        28 – жазушы Мұртаза Шерхан, туғанына 90 жыл (1932–2018). 

        28 – Дүниежүзілік бірінші қазақ құрылтайының өткеніне 30 жыл  

 (1992). 

        29 – Ертіс-Қарағанды каналының қазыла бастағанына 60 жыл  

 (1962). 

                                                     

                                                 Қазан 
          1 – техника ғылымының докторы, Қазақстан ҒА-ның академигі  

 Шөкин Шапық, туғанына 110 жыл (1912–2003). 

          5 – ақын Раушанов Есенғали Әбдіжаппарұлы, туғанына 65 жыл  

 (1957–2021). 

          5 – скрипкашы, педагог, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері  

 Қожамқұлова Балым Серәліқызы, туғанына 85 жыл (1937–2021). 

          6 – елші, мемлекет және қоғам қайраткері Төреқұлов Нәзір,   

 туғанына 130 жыл (1892–1937). 



         15 – жазушы Жұматов Ғалымбек, туғанына 70 жас (1952). 

         15 – жазушы, әдебиеттанушы Бектұров Жайық, туғанына 110  

  жыл (1912–1998). 

         17 – ақын Сүлейменов Нәмет, туғанына 100 жыл (1922–1996). 

          

          19 – тіл білімі маманы, профессор Хасенов Әмеди, туғанына 95 жыл  

                  (1927–1990).  

          20 – айтыскер ақын Оспанбекова Жұмаш Әбдірақымқызы, туғанына 75  

                  жас (1947).  

          26 – ақын Дулати Сатыбалды Қосалыұлы туғанына 80 жас (1942). 

          28 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Рымбаева Роза Қуанышқызы,  

                 туғанына 65 жас (1957). 

 

 

                                                     Қараша 
 

1 – опера әншісі, Қазақстанның халық әртісі Бейсекова Шабал,  

 туғанына 105 жыл (1917–1997). 

          7 – жазушы Снегин Дмитрий, туғанына 110 жыл (1912–2001). 

          7 – Қазақстанның халық әртісі Нэльская Лия Владимировна,  

туғанына 90 жыл (1932–2013). 

          8 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Әшімова Бақыт, туғанына 85  

 жыл (1937–2012). 

        10 – жазушы Шұғайыпұлы Ислам, туғанына 90 жыл (1932–2001). 

        10 – жазушы Алдабергенов Сыдық, туғанына 100 жыл (1922–2005). 

        11 – әртіс, көркемсөз оқушы, Қазақстанның халық әртісі Ғалиева  

 Гүлжиһан Қалиқызы, туғанына 105 жыл (1917–1982). 

        12 – кинооператор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Аранышев  

 Михаил Феодорович, туғанына 110 жыл (1912–1989). 

        15 – жазушы Адамбеков Садықбек, туғанына 100 жыл (1922–2002). 

        15 – жазушы Төлендиев Нығмет, туғанына 100 жыл (1922-). 

        15 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Илахунова Раушангүл   

                Сәйітқызы, туғанына 100 жыл (1922–2000). 

         17 – ақын, жазушы, драматург Ғалымов Әкірам, туғанына 130 жыл  

  (1892–1913). 

         23 – композитор, Қазақстанның халық әртісі Күмісбеков Кенжебек,  

  туғанына 95 жыл (1927–1997). 

         29 – жазушы Мұстафин Ғабиден, туғанына 120 жыл (1902–1985). 

         29 – ақын Тілеужанұлы Зейнолла, туғанына 80 жас (1942). 

                               

                                      

 

                                     
 



                           Желтоқсан 

 
          2 – әдебиеттанушы, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының  

 докторы, профессор Бердібаев Рахманқұл Бердібайұлы,  

 туғанына 95 жас (1927–2012). 

           2 – композитор, педагог, КСРО және Қазақстанның халық әртісі,  

  профессор Жұбанова Ғазиза Ахметқызы, туғанына 95 жыл  

  (1927–1993). 

           4 – жазушы, журналист Бөпежанова Әлия, туғанына 70 жас   

  (1952). 

            4 – қобызшы, Қазақстанның халық әртісі Баязитова Гүлнафис,  

  туғанына 105 жыл (1917–1987). 

            5 – жазушы Атығаев Әбітай, туғанына 110 жыл (1912–1985). 

            5 – тарихшы, тарих ғылымдарының докторы Алдамжаров  

   Зұлқарнай, туғанына 85 жыл (1937–2005). 

            7 – әнші, Қазақстанның халық әртісі Әбжанов Серғали, туғанына  

   110 жыл (1912–1976). 

           12 – ақын Қажыбай Төлеген, туғанына 80 жас (1942). 

           12 – жазушы Сейдімбек Ақселеу Сланұлы, туғанына 80 жыл  

   (1942–2009). 

           12 – тарих ғылымының докторы, профессор Сүлейменов Бекежан,  

    туғанына 110 жыл (1912–1984). 

           12 – жазушы, әдебиеттанушы, Қазақстанның халық жазушысы, ҚР  

   ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор  

    Қабдолов Зейнолла, туғанына 95 жыл (1927–2006). 

           14 – ақын Қунақова Рза, туғанына 85 жыл (1937–1995). 

           15 – жазушы Нұршайықов Әзілхан, туғанына 100 жыл 

                    (1922–2011). 

            16 – балет әртісі, КСРО және Қазақстанның халық әртісі Бапов  

                     Рамазан Садықұлы, туғанына 75 жыл (1947–2014). 

            19 – жазушы Шәріпов Әди, туғанына 110 жыл (1912–1993). 

            20 – ақын, аудармашы Душкин Николай, туғанына 100 жыл 

    (1922–1984). 

            20 – жазушы, драматург Исабеков Дулат, туғанына 80 жас (1942). 

            22 – жазушы Кривощеков Леонид, туғанына 90 жыл (1932–2003). 

            24 – жазушы Иманғазина Бибігүл, туғанына 80 жас (1942). 

            25 – жазушы Шаханов Төлеу, туғанына 80 жыл (1942–1994). 

            25 – дін және қоғам қайраткері Халифа Алтай, туғанына 105 жыл  

                    (1917–2003). 

            26 – жазушы, аудармашы Ахметов Сейсенбек, туғанына 100 жыл  

        (1922–1995). 

            26 – жазушы, публицист Ергөбек Құлбек, туғанына 70 жас (1952).  

            27 – тарих ғылымының докторы, академик Бейсенбаев Серікбай,  

     туғанына 110 жыл (1912–1989). 



            28 – биші, педагог, Қазақстанның халық әртісі Жиенқұлова Шара,  

     туғанына 110 жыл (1912–1991). 

            29 – суретші, Қазақстанның халық суретшісі Ғалымбаева Айша  

     Ғарифқызы, туғанына 105 жыл (1917–2008).  

            29 – домбырашы, күйші, композитор, Қазақстанның халық әртісі  

     Хамзин Мағауия, туғанына 95 жыл (1927–2000). 

             31 – жазушы Шашкин Зейін, туғанына 110 жыл (1912–1966). 

 

 

                            

                         2022 жылы аталынатын айы мен күні  

                       белгісіз атаулы күндер 
 

- айтыс ақыны Жолбарысұлы Бақтыбай туғанына 180 жыл  

     (1842–1902). 

 - ақын, әнші, композитор Найманбайұлы Әсет, туғанына 155 жыл  

    (1867–1922). 

 - ақын, жырау Белгібайұлы Айтбай, туғанына 135 жыл (1887–1961). 

 - ақын Бабатайұлы Дулат, туғанына 215 жыл (1802-1874). 

 - Ақын Жарылғасұлы Шернияз, туғанына 205 жыл (1817–1881). 

             - Алаш партиясы, қазақ халқының тұңғыш ұлттық-демократиялық  

               партиясы, құрылғанына 105 жыл (1917–1920).   

 - Алматы технологиялық университеті, құрылғанына 65 жыл (1957). 

 - Амангелді Иманов ескерткіші, Алматы қаласында қойылған,  

    ашылғанына 75 жыл (1947). 

 - әнші, композитор Ноғайбаев Әлмырза, туғанына 75 жыл (1947). 

 - батыр, қолбасшы Көкіұлы Есет, туғанына 355 жыл 

     (шамамен 1667–1749). 

 - би, шешен Бәйгелұлы Досай, туғанына 330 жыл (1692–1790). 

 - би, шешен Ерубайұлы Шортанбай, туғанына 180 жыл  

     (1842–ө.ж.б.).   

 -  би, қоғам және мемлекет қайраткері Қаз дауысты Қазыбек  

    Келдібекұлы. Туғанына 355 жыл (1667–1764). 

             - батыр Наурызбай Қасымұлының туғанына 210 жыл (1812-1847). 

             - журналист, ағартушы Есенбаев Халел Мұхаметжанұлы, туғанына  

                130 жыл (1892–1938). 

 - жырау Оңдасұлы Базар, туғанына 180 жыл (1842–1911). 

 - жоңғар басқыншыларына қарсы күрескен Жетен батыр, туғанына     

   205 жыл (1817–1910). 

             - Кенесарының бас батыры Шұбырпалы Ақжолтай батырдың  

               туғанына 220 жыл (1802–1885). 

 - күйші Қазиев Есел, туғанына 95 жыл (1927–1985). 

             -  Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Иманғалиева Күлипа, туғанына  

                 95 жыл (1927–1992). 



            -  Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, құрылғанына 155 жыл (1867). 

             - қоғам және мемлекет қайраткері, елші Төреқұлов Нәзір, туғанына     

                130 жыл (1892–1937). 

            -  мемлекет қайраткері Жақыпов Серікқали, туғанына 130 жыл  

    (1892–1939). 

             - мемлекет қайраткері Мыңбаев Жалау, туғанына 130 жыл  

    (1892–1929).  

 - режиссер, драматург, актер, ұлттық театр өнерінің негізін       

    салушылардың бірі Шанин Жұмат Тұрғынбайұлы, туғанына 130     

    жыл (1892–1938). 

             - этнограф, қоғам қайраткері, ағартушы Бабажанов Мұхамбетсалық,  

       туғанына 190 жыл (1832–1871). 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Қазақстан Республикасының Ұлттық мерекесі  

 
                      16–17 желтоқсан  ҚР Тәуелсіздік күні 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік мерекелер 
 

   1–2 қаңтар            Жаңа Жыл 

   1– наурыз              Алғыс айту күні 

   8 – наурыз             Халықаралық әйелдер күні 

   21–23 наурыз        Наурыз мейрамы  

   1–мамыр               Қазақстан халқының бірлігі мерекесі 

   7–мамыр               Отан қорғаушылар күні 

   9–мамыр               Жеңіс күні мерекесі 

   6–шілде                 Астана күні 

   30–тамыз              ҚР Конституция күні 

   1–желтоқсан        ҚР Тұңғыш Президенті күні 

 

 

     

 Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер  
 
 

10 қаңтар    Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы күні 

15 ақпан      Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес  

                      әскерлерінің шектеулі контингентін шығару күні 

1 наурыз     Алғыс айту күні (2016 жылдан өзгертілген) 

2 наурыз     Туберкулез ауруына дүниежүзілік күрес күні. 

14 наурыз   Жерге орналастыру, геодезия және картография күні –                    

                     наурыздың екінші жексенбі 

 

27 наурыз    Халықаралық театр күні 

1 сәуір          Күлкі күні   

2 сәуір          Халықаралық балалар кітабы күні 

7 сәуір          Геолог күні – сәуірдің бірінші жексенбісі 

7 сәуір          Дүниежүзілік денсаулық күні 

12 сәуір        Ғылым қызметкерлері күні 

18 сәуір        Ескерткіштерді қорғау күні 

21 сәуір        Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет  

      қызмет күні 

23 сәуір        Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні 

24 сәуір        Халықаралық жастар ынтымағы күні 

5 мамыр       Халықаралық  мүгедектер құқығын қорғау күні 

17 мамыр    Байланыс және ақпараттандыру қызметкерлері күні 



18 мамыр     Халықаралық мұражайлар күні 

21 мамыр     Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні 

26 мамыр     Химия өнеркәсібі қызметкерлерінің күні - мамырдың  

                       соңғы  жексенбісі 

31 мамыр     Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық  

        құрбандарын еске алу күні 

1 маусым       Халықаралық балаларды қорғау күні 

4 маусым       Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні 

5 маусым       Экологтар күні 

9 маусым       Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлерінің күні –  маусымның  

                        екінші жексенбісі 

16 маусым     Медицина қызметкері күні – маусымның үшінші жексенбісі 

23 маусым     Мемлекеттік қызметші күні 

23 маусым     Полиция күні 

28 маусым     Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні 

4 шілде           Ұлттық Домбыра күні – шілденің бірінші жексенбісі 

2 шілде           Дипломатиялық қызмет күні 

9 шілде           Су шаруашылығы қызметкерлері күні 

11 шілде         Балық шаруашылығы қызметкерлері күні – шілденің                

         екінші жексенбісі 

13 шілде         Қазақстан Республикасы  ұлттық қауіпсіздік органдары          

         қызметкерлері күні 

18 шілде         Металлург күні – шілденің үшінші жексенбісі 

25 шілде         Сауда қызметкерлері күні – шілденің төртінші жексенбісі 

1 тамыз          Көлік қызметкерлері күні – тамыздың бірінші жексенбісі  

8 тамыз          Құрылысшы күні 

10 тамыз        Ұлы Абай күні  

15 тамыз         Спорт күні – тамыздың үшінші жексенбісі 

  

18 тамыз         Шекарашылар күні 

25 тамыз         Шахтер күні – тамыздың соңғы жексенбісі 

29 тамыз          Семей ядролық сынақ полигонының жабылған күні 

1 қыркүйек    Білім күні 

5 қыркүйек    Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні – қыркүйектің 

                          бірінші жексенбісі  

12 қыркүйек     Отбасы күні  

19 қыркүйек     Қазақстан халқы тілдерінің күні  

 

 

26 қыркүйек   Еңбек күні – қыркүйектің соңғы жексенбісі 

26 қыркүйек   Машина жасаушы күні – қыркүйектің соңғы жексенбісі 

28 қыркүйек   Атом саласы қызметкерлерінің күні 

30 қыркүйек   Әділет органдары қызметкерлерінің күні 

 

 



 

1 қазан            Халықаралық қарттар күні 

1 қазан            Халықаралық музыка күні 

3 қазан             Мұғалім күні – қазанның бірінші жексенбісі 

 

6 қазан            Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлерінің күні 

17 қазан          Орман шаруашылығы қызметкері күні – қазанның үшінші 

                         жексенбісі 

19 қазан          Құтқарушылар күні 

31 қазан          Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні – қазанның 

                         соңғы жексенбісі 

5 қараша        Сыртқы барлау күні 

8 қараша        Статистика күні 

11 қараша       Энергия үнемдеу күні 

15 қараша      Ұлттық валюта – теңге күні, Қазақстан Республикасы  

          каржы саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 

17 қараша      Халықаралық студенттер күні 

21 қараша      Ауыл шаруашылық қызметкерлері күні – қарашаның үшінші 

                         жексенбісі 

6 желтоқсан    Прокуратура күні 

12 желтоқсан   Кеден органы қызметкерлері күні 

19 желтоқсан   Энергетик күні – желтоқсанның үшінші жексенбісі 

20 желтоқсан   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік  

                           қызметі күні 

 

 

 

                  Шетел әдебиетшілерінің атаулы күндері 

                   

                                               Қаңтар 
   

    2 – итальян суретшісі Гуттузо Ренато, туғанына 110 жыл 

         (1912–1987). 

               3– ағылшын жазушысы Толкин Джон Рональд Руэл, туғанына 130  

    жыл (1892–1973) 

               4– орыс жазушысы  Ростопчина Евдокия Петровна, туғанына 210  

     жыл (1812–1858). 

               5 – итальян жазушысы Умберто Эко, туғанына 90 жыл  

     (1932–2016). 

          6 – француз кескіндемешісі, мүсінші Поль Гюстав Доре, туғанына  

      190 жыл (1832–1883). 

6 – орыс композиторы, пианист Скрябин Александр Николаевич,   

      туғанына 150 жыл (1872–1915). 

               



               15 – француз драматургі Мольердің (Жан-Батист Поклен) туғанына  

        400 жыл (1622–1673). 

               16 – орыс суретшісі Лентулов Аристарх Васильевич, туғанына 140  

        жыл (1882–1943). 

17 – американдық боксшы Мүхаммед Али, туғанына 80 жыл  

        (1942–2016). 

18 – ағылшын жазушысы Алан Александр Милн, туғанына 140  

        жыл (1882–1956). 

20 – түрік ақыны, драматург Назым Хикмет Ран, туғанына 120 жыл  

        (1902–1963). 

21 – орыс ақыны Левитанский Юрий Давидович, туғанына 100 жыл  

       (1922–1996). 

23 – француз суретшісі Эдуард Мане, туғанына 190 жыл 

       (1832–1883). 

23 – орыс режиссері Покровский Борис Александрович, туғанына  

       туғанына 110  жыл (1912 –2009). 

               24 – орыс жазушысы Дангулов Савва Артемьевич, туғанына 110  

        жыл (1912–1989). 

25 – орыс суретшісі, академик Шишкин Иван Иванович, туғанына  

       190 жыл (1832–1898). 

25 – ағылшын жазушысы  Вирджиния Вулф, туғанына 140 жыл  

        (1882–1941). 

                27 – орыс ақыны Казакова Римма Феодоровна, туғанына 90 жыл  

                       (1932–2008). 

27 – ағылшын жазушысы, математик Кэрролл Льюис, туғанына  

       190 жыл (1832–1898). 

30 – америка мемлекет қайраткері Рузвельт Франклин Делано,  

        туғанына 140 жыл (1882–1945). 

 

                              Ақпан 
 

2 – орыс жазушысы Гребенка Евгений Павлович.  туғанына 210 жыл  

      (1812–1848). 

 

2 – ирландия жазушысы Джеймс Джойс, туғанына 140 жыл  

      (1882–1941). 

4 – жазушы Кочетов  Всеволод Анисимович, туғанына 110 жыл  

      (1912–1973). 

               7 – ағылшын жазушысы Диккенс Чарльз, туғанына 210 жыл  

      (1812–1870). 

11 – Ресей әртісі Орлова Любовь Петровна, туғанына 120 жыл  

       (1902–1975). 

13 – орыс ақыны Шаферан Игорь Давыдович, туғанына 90 жыл  

        (1932–1994). 

                



                18 – ақын, жазушы Смуул Юхан, туғанына 100 жыл (1922–1971). 

               18 – беларус суретшісі Савицкий  Михаил Андреевич, туғанына  

                      100 жыл (1922–2010). 

20 – жазушы Гарин  Николай Георгиевич, туғанына 170 жыл  

       (1852–1906). 

               22 – АҚШ-тың тұңғыш президенті Вашингтон Джордж, туғанына  

        290 жыл (1732–1799). 

24 – орыс әншісі Кристалинская Майя Владимировна, туғанына  

        90 жыл (1932–1985). 

24 – француз композиторы Легран Мишель, туғанына 90 жыл  

        (1932–2019). 

24 – орыс жазушысы Федин Константин Александрович, туғанына  

       130 жыл (1892–1977). 

25 – ақын, аудармашы, драматург Мей Лев Александрович,  

       туғанына 200 жыл (1822–1862). 

               25 – Ресей әртісі  Санаев Всеволод Василевич, туғанына 110 жыл  

       (1912–1996). 

26 – француз жазушысы Гюго Виктор, туғанына 220 жыл 

       (1802–1885). 

27 – американ жазушысы Стейнбек Джон, туғанына 120 жыл  

        (1902–1968). 

27 – американ әртісі Тейлор Элизабет, туғанына 90 жыл (1932– 

        2011). 

 

 

                                    Наурыз  
 

1 – жапон әдебиетінің классигі Акутагава Рюноскэ, туғанына 130  

      жыл (1892–1927). 

5 – ақын Гудзенко Семен Петрович, туғанына 100 жыл (1922–1953). 

             13 – орыс археолгы Грязнов Михаил Петрович, туғанына 120 жыл  

     (1902–1984). 

             13 – қалмақ ақыны  Кугультинов Давид Никитич, туғанына 100 жыл  

      (1922–2006). 

             18 – орыс жазушысы, драматург Горенштейн Фридрих Наумович,  

     туғанына 90 жыл (1932–2002). 

             18 – француз ақыны Малларме Стефан, туғанына 175 жыл 

      (1842–1898). 

              19 – орыс суретшісі  Судейкин Сергей Юрьевич, туғанына 135  

       жыл (1882–1946). 

20 – поляк шығыстанушысы, академик  Котвич Владислав  

       Людвигович, туғанына 150 жыл (1872–1944). 

21 – жазушы  Малышкин Александр Георгиевич, туғанына 130  

       жыл (1892–1938). 

21 – бурят ғалымы Банзаров Доржи, туғанына 200 жыл (1822–1855).  



               22 – украин композиторы, пианист Лысенко Николай  

                      Витальевич, туғанына 180 жыл (1842–1912). 

               25 – жазушы, әдебиеттанушы, аудармашы  Югов Алексей Кузьмич,  

       туғанына 120 жыл (1902–1979). 

24 – орыс суретшісі Кипренсий Орест Адамович, туғанына 240  

       жыл (1782–1836). 

28 – чех педагогы, қоғам қайраткері Коменский Ян Амос,  

        туғанына 430 жыл (1592–1670). 

30 – ақын, драматург Гладков Александр Константинович,  

       туғанына 110 жыл (1912–1976). 

31 – балалар ақын жазушысы Чуковский Корней Иванович,  

       туғанына 140 жыл (1882–1969). 

31 – австрия композиторы Гайдн Франц Йозеф, туғанына 290 жыл  

        (1732–1809). 

 

 

                                                     Сәуір 
 

1 – орыс жазушысы  Алексеев Сергей Петрович,  туғанына 

     100 жыл(1922–2008). 

3 – драматург Шатров Михаил Филиппович, туғанына 90 жыл  

     (1932–2010). 

               4 – орыс суретшісі Пастернак Леонид Осипович, туғанына 160 жыл  

                    (1862–1945). 

4 – режиссер, кинодраматург Тарковский Андрей Арсенович,  

     туғанына 90 жыл (1932–1986). 

5 – француз суретшісі Фрагонар Жан-Оноре, туғанына 290 жыл  

      (1732–1806). 

6 – орыс жазушысы, публицист Герцен Александр Иванович,  

     туғанына 210 жыл (1812–1870). 

               15 – итальян суретшісі, сәулетші, мүсінші, ғалым Леонардо да  

       Винчи, туғанына  570 жыл (1452–1519). 

19 – орыс жазушысы, драматург Каверин Вениамин  

       Александрович, туғанына 120 жыл (1902–1988). 

19 – ақын,сыншы  Адамович Георгий Викторович, туғанына 130  

       жыл (1892–1972). 

               21 – орыс мәдениеттанушысы, баспагер Булгаков Федор Ильич,  

       туғанына 170 жыл (1852–1908). 

               25 – Ресей хоккеисті Третьяк Владислав Александрович,     

       туғанына 70 жас (1952–). 

               28 – балалар жазушысы Осеева Валентина Александровна,   

        туғанына 120 жыл (1902–1969). 

 

                                    



 

                               Мамыр 
 

2 – австралия жазушысы Маршалл Алан, туғанына120 жыл  

      (1902–1984). 

7 – ағылшын ақыны Браунинг Роберт, туғанына 210 жыл (1812- 

      1889). 

              14 – қырғыз жазушысы, академик Сыдықбеков Тугелбай,   

      туғанына 110 жыл (1912–1997). 

              24 – украин жазушысы, драматург Стельмах Михаил Афанасьевич,  

         туғанына 110 жыл (1912–1983). 

26 – француз жазушысы Эдмон де Гонкур, туғанына 200 жыл  

       (1822–1896). 

28 – австралия жазушысы Уайт Патрик, туғанына 110 жыл 

       (1912–1990). 

29 – жазушы Соколов-Микитов Иван Сергеевич, туғанына 130 жыл  

        (1892–1975). 

30 – ақын Ошанин Лев Иванович, туғанына 110 жыл (1912–1996). 

31 – жазушы, ұстаз, педагог Паустовский Константин Георгиевич,  

        туғанына 130 жыл (1892–1968). 

31 – орыс суретшісі Нестеров Михаил Васильевич, туғанына 160  

       жыл (1842–1942). 

 

                               Маусым 

 

         9 – Ресей императоры I Петрдың туғанына 350 жыл (1672–1725). 

               13 –  орыс жазушысы  Гончаров Иван Александрович туғанына 210  

        жыл (1812–1891). 

17 – орыс композиторы Стравинский Игорь Феодорович,   

       туғанына 140 жыл (1882–1971). 

20 – ақын, аудармашы Рождественский Роберт Иванович, туғанына  

        90 жыл (1932–1994). 

28 – француз философы Руссо Жан-Жак, туғанына 310 жыл  

        (1712–1778). 

 

                              

                                 Шілде 
 

7 – белорус ақыны Купала Янке, туғанына 140 жыл (1882–1942). 

               12 – азербайжан жазушысы,  ақын, философ  Ахундов Мирза  

                      Фатали, туғанына 210 жыл (1812–1878). 

               24 – француз жазушысы, драматург Дюма Александр, туғанына 220  

                      жыл (1802–1870). 

28 – ағылшын философы  Поппер Карл Раймунд, туғанына 120 жыл  



       (1902–1994). 

               28 – жазушы Карпов Владимир Васильевич, туғанына 100 жыл  

                      (1922–2010). 

 

                                    Тамыз 
 

   4 – ағылшын ақыны Шелии Перси Биши, туғанына 230 жыл 

        (1792–1822). 

              7 –  украин эстрада әншісі Ротару София Михайловна, туғанына 75  

       жас (1947). 

8 – ағылшын физигі Дирак Поль Адриен, туғанына 120 жыл  

       (1902–1984). 

              10 – бразилия жазушысы Амаду Жоржи, туғанына 110 жыл  

       (1912–2001). 

               20 – орыс жазушысы, драматург, аудармашы   Аксенов Василий  

        Павлович, туғанына 90 жыл (1932–2009). 

 

21 – ағылшын суретшісі, ақын Бердслей Обри туғанына 150 жыл  

       (1842–1898). 

22 – орыс мүсіншісі Кибальников Александр Павлович, туғанына  

       110 жыл (1912–1987). 

 

                                                     Қыркүйек  
 

     3 – орыс суретшісі Васильев Константин Алексеевич,  

           туғанына 80 жыл (1942–1976). 

               11 – американ жазушысы О. Генри (Уильям Сидней Портер)   

       туғанына 160 жыл (1862–1910). 

13 – ақын Викулов Сергей Васильевич, туғанына 100 жыл 

       (1922–2006). 

17 – ақын, аудармашы, қоғам қайраткері Танк Максим, (Евгений  

       Иванович Скурко) туғанына 110 жыл (1912–1995). 

26 – орыс ақыны, драматург  Войнович Владимир Николаевич,  

       туғанына 90 жыл (1932–2018). 

 

                                      

                                    Қазан 
 

              1 – Ресей тарихшысы, академик, философ Гумелев Лев Николаевич,  

    туғанына 110 жыл (1912–1992). 

1 – орыс тарихшысы, географ Рычков Петр Иванович туғанына 310  

     жыл (1712–1777). 

               7 – Ресей Федерациясының мемлекет және қоғам қайраткері  

     Путин Владимир Владимирович, туғанына 70 жас (1952). 



8 – орыс ақыны Цветаева Марина Ивановн,а туғанына 130 жыл 

     (1892–1941). 

             10 – орыс жазушысы, географ, этнограф Арсеньев Владимир  

      Клавдиевич, туғанына 150 жыл (1872–1930). 

             23 – орыс жазушысы, ақын Белов Василий Иванович, туғанына 90  

      жыл (1932–2012). 

              24 – венгрия композиторы Кальман Имре, туғанына 140 жыл  

       (1882–1953). 

               26 – орыс суретшісі Верещагин Василий Васильевич, туғанына  

       180 жыл (1842–1904). 

27 – итальян композиторы,скрипкашы Паганини Никколо, туғанына  

        240 жыл (1782–1840). 

31 – орыс жазушысы, драматург  Пермяк Евгений Андреевич,   

       туғанына 120 жыл (1902–1982). 

 

                                

                                                       Қараша 
 

 6 – орыс жазушысы, драматург Мамин-Сибиряк Дмитрий  

       Наркисович, туғанына 170 жыл (1852–1912). 

               11– американ жазушысы Курт Воннегут, туғанына 100 жыл  

      (1922–2007). 

15 – неміс драматургі Герхарт Гауптман, туғанына 160 жыл  

       (1862–1946). 

               25 – испан әдебиетінің классигі Лопе де Вега, туғанына 460 жыл  

        (1562–1635). 

25 – орыс жазушысы Бородин Сергей Петрович, туғанына 120 жыл  

        (1902–1974). 

29 – француз республикасының саяси және мемлекет қайраткері  

        Ширак Жак Рене, туғанына  90 жыл (1932–2019). 

29 – неміс жазушысы Гауф Вильгельм, туғанына 220 жыл 

       (1802–1827). 

 

                                  

 

                                                     Желтоқсан  
 

6 –   орыс мүсіншісі Пименов Николай Степанович, туғанына  

        210 жыл (1812–1864). 

8 –   ақын Одоевский Александр Иванович, туғанына 220 жыл  

        (1802–1839). 

10 – француз композиторы Франк Сезар Огюст, туғанына 200  

        жыл (1822–1890). 

16 – орыс композиторы Щедрин Родион Константинович, туғанына  



        90 жас (1932). 

22 – орыс ақыны, аудармашы, драматург  Катенин Павел    

        Александрович, туғанына 230 жыл (1792–1853). 

24 – орыс кескіндемешісі Бакшеев Василий Николаевич, туғанына  

        160 жыл (1862–1958). 

                27 – орыс ақыны Надсон Семен Яковлевич, туғанына 160 жыл  

         (1862–1887). 
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