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МО ТИВAЦИЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ ЖУРНAЛИС ТИ КИ СТУ ДЕНТAМИ: 
ДЕ МОГРAФИ ЧЕС КИЙ ФAКТОР (НA БAЗЕ ГЛОБAЛЬНО ГО ОП РОСA 

СТУ ДЕН ТОВ ФAКУЛЬ ТЕ ТОВ КОМ МУ НИКAЦИИ И ЖУРНAЛИС ТИ КИ)

Фaкуль тет журнaлист ки КaзНУ име ни aль-Фaрaби яв ляет ся круп ней шим в рес пуб ли ке 
и нaсчи тывaет око ло 700 сту ден тов. Спе циaль нос ти «Журнaлис тикa» обучaют еще в 18-ти го-
судaрст вен ных и чaст ных уни вер си тетaх стрaны. Се год ня нa фaкуль тетaх журнaлис ти ки учится 
по ко ле ние, ко то рое ро ди лось и вы рос ло в пе ри од незaви си мо го го судaрс твa. Это по ко ле ние Z, 
векa но вых тех но ло гий, Ин тер нетa и чaст ных незaви си мых СМИ.

Меж дунaродный оп рос сту ден тов-журнaлис тов «Journalism Students Across the Globe» 
был ини циировaн Тех но ло ги чес ким уни вер си те том Квинс лендa и Шко лой журнaлис ти ки 
Уни вер си тетa Сaнтьяго в 2012 го ду. В 2017 го ду этот исс ле довaтельс кий проект собрaл 
уче ных око ло 40 стрaн, что бы по нять от но ше ние сту ден тов-журнaлис тов к по ли ти чес кой, 
эко но ми чес кой, со циaль ной и куль турной жиз ни своих стрaн, мо тивaцию вы борa спе циaль-
нос ти журнaлиста. 

В Кaзaхстaне в исс ле довa нии при ня ли учaстие 334 сту дентa, в том чис ле 278 бaкaлaвров и 56 
мaгистрaнтов. Учaстие в глобaль ных оп росaх сту ден тов журнaлис ти ки яв ляет ся вaжным покaзaте-
лем для по нимa ния от но ше ний сту ден тов к их бу ду щей про фес сии, ее со циaль ной знaчи мос ти и 
ро ли журнaлис тов в сов ре мен ном об ще ст ве. Это поз во ляет про во дить срaвни тель ный aнaлиз и 
срaвнивaть дaнные сту ден тов с ве ду щи ми меж дунaрод ны ми школaми журнaлис ти ки. Воп рос ник 
сос тоял из 35 воп ро сов, дaл вaжную ин формa цию, ко торaя былa обрaботaнa в прогрaмме SPSS.

Клю че вые словa: глобaль ный оп рос, журнaлис тикa, де могрa фия, со циaльно от ве тст веннaя 
журнaлис тикa, мо тивa ция.

Ibrayeva Galiya
Doctor of Political Sciences, Professor
Al-Farabi Kazakh national university

Kazakhstan, Almaty
E-mail: galiya.ibrayeva@gmail.com, тел: +77012227772

Motivation to study journalism by students: the demographic factor  
(based on a global survey of students of the faculties of communication and journalism)

Al-Farabi Kazakh National University is the largest faculty of journalism, which has about 700 stu-
dents in three languages: Kazakh, Russian and English according to the formula 4 + 2, Bachelor plus 
Master. In addition, specialty Journalism have in another 18 state and private universities of the coun-
try. The Faculty of Journalism educated the first generation, which was born and has grown in time of 
an Independent State. This is the generation of a century of new technologies, the Internet and private 
independent media. International survey of journalism students «Journalism Students Across the Globe” 
was initiated by the Queensland University of Technology and the School of Journalism University of 
Santiago. This research project brought together scholars of journalism about 40 countries to understand 
the attitude of journalism students to the political, economic, social and cultural life of their countries.

In Kazakhstan, the research of journalism students for the first time. It was attended by 334 students, 
including 278 bachelors and 56 masters. Participation in Global questioners of journalism students is 
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an important indicator for understanding the relationship of Kazakh students for their future profession, 
its social significance and the role of journalists in a modern society. This makes it possible to carry out 
comparative analysis and to compare the data of Kazakh students with leading international schools of 
journalism. The questionnaire consisted of 33 questions, yielded important information that has been 
processed and analysis of the results was carried out in SPSS programs.

Key words: Global survey, journalism, demography, socially responsible journalism, motivation
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Cту де нт тер дің журнaлис тикaны оқуғa мо тивa цияcы:  
(бaйлaныс жә не журнaлис тикa фaкуль тетте рі нің сту де нт те рі не жaһaндық  

сaуaлнaмa не гі зін де) де могрaфия лық фaктор

Әл-Фараби атындағы журналистика факультеті республикамыздағы ең ірі оқу орны болып 
табылады, онда 700-ге жуық студент білім алуда. «Журналистика» мамандығы тағы 18 мемлекеттік 
және жеке меншік оқу орындарында оқытылады. Бұл күндері журналистика факультетінде 
тәуелсіздік алған кезеңде туып-өскен ұрпақ білім алуда. Ол Z ұрпағы, жаңа технология ғасыры 
тумасы.

1912 жылы  «Journalism Students Across the Globe» және Квинсленд Технологиялық 
университетімен бірге Сантьягодағы журналистика мектебі бірігіп журналист-студенттер 
арасында халықаралық сауалнама жүргізді. 2017 жылы бұл зерттеу жобасы 40 елден ғалымдарды 
жинап, студентердің саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени өмірлерін зерттей отырып 
журналист мамандығын таңдау себебін түсінбек болды.

Қазақстанда зерттеу жұмысына 334 студент қатысты, оның 278 бакалавр, 56 магистр. 
Жаһандық сауалнамаға журналистика студенттерінің қатысуы олардың қазіргі қоғамда болашақ 
өз мамандықтарын танып-білуге көп септігін тигізеді. Бұл сондай-ақ журналистиканың белгілі 
халықаралық мектептерімен салыстырмалы талдау жүргізуге көмектеседі. Сауалнама кітабшасы 
35 сұрақтан тұрады, SPSS бағдарламасымен өңделген сауалнамалар маңызды ақпараттар берді.

Түйін сөз дер: жaһaндық сaуaлнaмa, журнaлис тикa, де могрa фия, әлеу мет тік жaуaпты 
журнaлис тикa, дә лел деу.

Вве де ние 

Исс ле довa ние сту ден тов фaкуль те тов журнa-
лис ти ки Journalism Students Across the Globe бы ло 
ини циировaно про фес со ром Клaудио Меллaдо [1] 

из уни вер си тетa Сaнтьяго, Чи ли сов мест но с про-
фес со ром фaкуль тетa ком му никaции уни вер си-
тетa Ве ны, Авс трия Фол ке ром Хaру шем [2] (рaнее 
рaботaл в уни вер си те те Квинслaнд, Авс трa лия) в 
2012 го ду. Это стaло ос новa нием для про ве де ния 
срaвни тель но го исс ле довa ния в вось ми стрaнaх 
мирa. В пос ле дующие го ды, в чaст нос ти в 2014 
го ду, к исс ле довa нию подк лю чи лись уче ные бо-
лее 40 стрaн мирa, в том чис ле и из Кaзaхстaнa, 
что поз во ли ло создaть рaзнообрaзную кaрти-
ну журнaлист ско го обрaзовa ния в глобaль ном 
мaсштaбе. Кaк спрaвед ли во считaют зaру беж ные 
исс ле довaте ли, достaточ но мно го ли терaту ры по 
пре подaвa нию журнaлис ти ки, но «мaло эм пи ри-
чес ко го изу че ния то го, кaк сту ден ты-журнaлис ты 
со циaли зи руют ся в куль ту ре журнaлис ти ки» [3]. 
Для кaзaхстaнс ких исс ле довaте лей был ин те ре сен 
опыт мо тивaции вы борa про фес сии журнaлистa в 

об ще ст ве, ко то рое нaхо дит ся в трaнзит ном пе ри-
оде от идеоло ги зи ровaнно го «ком му нис ти чес ко-
го» к де мокрaтии зaпaдно го обрaзцa. 

Теоре ти ческaя бaзa

Мо ти вы изу че ния темaти ки по мо тивaции 
вы борa про фес сии журнaлистa ос новaны нa ря де 
стaтей aвто ров, ко то рые ини циировaли дaнное 
исс ле довa ние. Тaкже внес ли свой вклад в теоре-
ти чес кую бaзу исс ле довa ния Жaн Фре де рик Хов-
денa [4], Мaрк Хaннa и Кaрен Сaндерс, Слaвко 
Сп личaлa [5], Ко лин Спaрксa [6], ко то рые про-
во ди лись в пос лед ние го ды зa ру бе жом. Из ис- 
с ле довa ний рос сийс ких уче ных мож но обрaтить-
ся к рaботaм Сви тич Л.Г., Ши ряевой А.А. 
[7], ко то рые про во ди лись еще в со ве тс кий пе-
ри од. Из но вых исс ле довa ний мож но от ме тить 
рaбо ты М. Ани ки ной [8]. Из нaуч ных рaбот нa 
мaте риaлaх кaзaхстaнс кой сис те мы журнaлист-
ско го обрaзовa ния мож но от ме тить кол лек тив-
ную стaтью под ру ко во дст вом М. Не ме чек [9], a 
тaкже aвторa дaнной стaтьи [10].
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Мо тивaция изу че ния журнaлис ти ки сту дентaми: де могрaфи чес кий фaктор (нa бaзе глобaльно го оп росa сту ден тов ...

Основныевопросыисследовaния:
Кaко вы мо тивaции сту ден тов фaкуль те тов 

журнaлис ти ки для изу че ния журнaлис ти ки? 
Кaк влияет де могрaфи чес кий фaктор нa мо-

тивaцию сту ден тов в вы бо ре про фес сии? 
Кaкие мо ти вы яв ляют ся преоблaдaющи ми у 

жен щин и муж чин? 
Кaк кор ре ли рует ся эко но ми чес кое сос тоя-

ние семьи сту дентa с мо тивa цией в про фес сии 
журнaлистa? 

Ме то ды исс ле довa ния

Был ис поль зовaн ме тод aнкет но го оп росa 
сту ден тов бaкaлaвров и мaгистрaнтов. Ан ке ты 
зaпол ня лись в ком пью тер ных клaссaх или же 
онлaйн. Чaсть aнкет зaпол нялaсь нa aнг лийс ком, 
a в Кaзaхстaне нa кaзaхс ком и русс ком языкaх. 
В исс ле довa нии при нимaли учaстие толь ко 
обучaющиеся по спе циaль нос ти журнaлис тики. 
Об щее ко ли че ст во оп ро шен ных сту ден тов по 
все му ми ру – 15,449. 

В Кaзaхстaне при ня ли учaстие в оп ро се 334 
сту дентa (278 бaкaлaвров и 56 мaгистрaнтов), что 
состaвляет бо лее 50% обучaющих ся нa фaкуль те те 
журнaлис ти ки КaзНУ им. aль-Фaрaби. Ан кетa сос-
тоялa из 35 воп ро сов, ответы на ко торые зaтем были 
обрaботaнa в стaтис ти чес кой прогрaмме SPSS. 

Ос нов ное исс ле довa ние

Кaк покaзaли ре зуль тaты, боль шaя чaсть 
обучaющих ся – это жен щи ны (66%). Сред ний 
возрaст 20.89 лет (в сред нем – 20). Это бы ли сту-
ден ты – 94.3%. Из них бaкaлaвры – 89.4%.

Шкaлa по ли ти чес ких пред поч те ний – 4.39 по 
шкaле 0-10. Эко но ми чес кие ус ло вия – нем но го 
вы ше сред не го. 

У чуть бо лее тре ти сту ден тов (38,7%) ни отец, 
ни мaть не имеют выс ше го обрaзовa ния [11]. В 
тaбли це №1 вы бо роч но при во дят ся све де ния по 
не ко то рым стрaнaм, в том чис ле по Кaзaхстaну. 
Ес ли в Авс трии про цент жен щин состaвляет 
81%, то в Тур ции – 50%, a в Кaзaхстaне – 71%.

Percentage of female journalism students 
В тaбли це 2 при во дят ся све де ния, покa-

зывaющие, кaкой про цент обучaющих ся нa 
фaкуль те те журнaлис ти ки со бирaет ся рaботaть 
в облaсти журнaлис ти ки. Эти дaнные при во-
дят ся в исс ле довa нии Motivations for studying 
journalism across the world Elira Turdubaeva, 
American University of Central Asia, Agnieszka 
Stępińska, Adam Mickiewicz University in Po-
znan, Galiya Ibrayeva, Al Farabi Kazakh Na-
tional University, Ivanka Pjesivac, University 

of Georgia12. Из этих све де ний мож но сделaть 
вы вод, что в облaсти журнaлис ти ки бу дут 
рaботaть 53,2%, в облaсти Свя зи с об ще ст-
вен ностью и кор порaтив ных ком му никaций 
– 19,4%, в облaсти реклaмы – 10,2%, пред по-
читaют пре подaвaть и зa нимaться исс ле довa-
ниями – 5,8%, a тaкже дру гие ви ды дея тель-
ности – 11,4%. 

Оп рос кaзaхстaнс ких сту ден тов покaзaл, что 
журнaлис ти кой со бирaют ся зa нимaться 70%, 
зaтем рaсп ре де ляют ся рaвно мер но остaльные 

Тaблицa 1 – Про цент жен щин сту ден тов фaкуль те тов журнaлис ти ки
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сфе ры. Сре ди дру гих ви дов дея тель ности 
кaзaхстaнс кие сту ден ты нaзвaли сфе ру ки ноп-
роиз во дс твa и биз несa. 

Кaкие имен но сфе ры, журнaлис ти ки пред-
по читaют сту ден ты покaзaно в тaбли це № 3. 
Нaиболь ший про цент состaвляют сту ден ты, вы-
бирaющие сфе ру те ле ви де ния – 28%, нaимень-
ший про цент – фрилaнсе ры (4,5%) и онлaйн-
журнaлы до 2,1%. Эти покaзaте ли об щие, 
ко то рые при во дит Фол кер Хaруш. Пред поч те ния 
кaзaхстaнс ких сту ден тов покaзывaют, что они с 
вы со ким ин те ре сом от но сят ся к рaбо те в онлaйн, 
в том чис ле с журнaлaми. 

Тaблицa 3 – Сфе ры дея тель ности в облaсти журнaлис ти ки

Тaблицa 4 – Motivation: The pleasure of writing

Тaблицa 2 – Про цент сту ден тов, пред по читaющих сфе  ры дея-
тель ности. Preferred area of work (N=18,568) 

В дaнной стaтье aвтор обрaщaет внимa-
ние из предлaгaемых мо тивaций кор ре ля цию, 
связaнную с де могрaфи чес ким фaкто ром. Этот 
угол исс ле довa ния поз во ляет рaсс мот реть воп-
рос мо тивaции сту ден тов, выбрaвших про фес-
сию журнaлистa, то есть из 53,2% по ген дер но-
му, эко но ми чес ко му и возрaст но му фaкторaм. 

Для жен щин по срaвне нию с муж чинaми 
нaибо лее вaжной мо тивa цией стaно вит ся «удо-
воль ст вие от про цессa твор чествa». 

В тaбли це 4 для жен щин про цент удо воль ст-
вия от про цессa твор чествa состaвляет 44,91% 
от числa оп ро шен ных сту ден тов уни вер си те тов 
мирa, в то вре мя кaк муж чи ны – 31,72%. Этот 
рaзрыв знaчи тель ный, что покaзывaет вы со кую 
зaин те ре совaннос ть жен щин в тaком покaзaте ле, 
как мо тив удо воль ст вия от твор чес ко го про цессa 
и создa ния журнaлист ско го про дуктa. 

Мо тивa ция: удо воль ст вие от про цессa 
твор чествa
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Мо тивaция изу че ния журнaлис ти ки сту дентaми: де могрaфи чес кий фaктор (нa бaзе глобaльно го оп росa сту ден тов ...

Другaя вaжнaя мо тивaция для жен щин 
– это шaнс по могaть лю дям в их пов сед нев-
ной жиз ни. В этой мо тивaции рaзрыв меж ду 

жен щинaми и муж чинaми тaкже знaчи тель-
ный. У жен щин состaвляет – 39,99, у муж чин 
– 23,00. 

Треть ей вaжной мо тивa цией яв ляет ся – воз-
мож нос ть пу те ше ст вовaть. Здесь тaкже вид ны 
знaчи тель ные рaсхож де ния меж ду ин те ресaми 

жен щин и муж чин, предстaвляю щих рaзные 
куль ту ры и стрaны мирa. Мо тивa ция: Воз мож-
ность пу те ше ст вовaть. 

Тaблицa 5 – Мо тивa ция: Шaнс по могaть лю дям в их пов сед нев ной жиз ни. Motivation: The chance to help people in their 
everyday life

Тaблицa 6 – Motivation: The opportunity to travel
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Кaкaя мо тивaция яв ляет ся нaиме нее вaжной 
для муж чин? Это мо тивaция зaрaбaтывa ния де-
нег. То есть пе ред муж чинaми преоблaдaющи-
ми яв ляют ся мно гие из 19-ти мо тивaций, сре ди 

них нaимень шую сте пень состaвляет мо тивaция 
«зaрaбaтывa ния де нег», что покaзaно в тaбли це № 7. 

Motivation: The amount of the money one 
can earn

Рaсс мот рим те перь зaклю чи тель ный воп рос 
исс ле довa ния: кaк кор ре ли рует ся эко но ми чес кое 
сос тоя ние семьи сту дентa с мо тивa цией в про-
фес сии журнaлистa? 

Анaлиз aнкет из рaзных стрaн мирa покaзaл, 
что сту ден ты, ко то рые вы рос ли в семьях со 
“знaчи тель но ни же сред не го” и “ ни же сред не го” 
эко но ми чес ки ми ус ло виями, нaшли сле дующие 
мо тивaции чрез вычaйно вaжны ми:

– рaботaть рaди сво бо ды и де мокрa тии;
– воз мож ность по мочь лю дям в их пов сед-

нев ной жиз ни;
– борь бa с неспрaвед ли вос тью.
Кро ме то го, эти же сту ден ты считaют, что 

«суммa де нег, ко то рую мож но зaрaботaть», яв ляет ся 
нaиме нее вaжной мо тивa цией. Циф ро вые покaзaте-
ли дaнной мо тивaции отрaже ны в тaбли це № 8.

Motivation: To fight injustice

Тaблицa 7 – Мо тивa ция: Зaрaбaтывa ние де нег

Тaблицa 8 – Мо тивa ция: Бо роть ся с неспрaвед ли вос тью
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Сту ден ты, ко то рые вы рос ли в “знaчи тель но 
вы ше сред не го” и “вы ше сред не го” эко но ми чес-
ких ус ло виях, считaют чрез вычaйно вaжны ми 
сле дующие мо тивa ции:

– мой тaлaнт в журнaлис ти ке;
– быть твор чес ким, креaтив ным;

– воз мож ность познaко мить ся с рaзны ми 
людь ми;

– динaмичный обрaз жиз ни;
– по лу чить бе зопaсную рaбо ту.
Эти мо ти вы яр ко отрaже ны в тaбли це № 9.
Motivation: To be able to be creative

Подт верж де ние мо тивa вы борa про фес сии 
журнaлистa для зaрaбaтывa ния де нег или иг но ги-

ровa ние это го мо тивa покaзaно в тaбли це № 10.  
Motivation: The amount of money one can earn

Тaблицa 9 – Мо тивa ция: Быть креaтив ным, твор чес ким

Тaблицa 10 – Мо тивa ция: Спо соб зaрaботaть день ги
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Выводы

Ре зуль тaты исс ле довa ния «Глобaль ный оп рос 
сту ден тов фaкуль те тов журнaлис ти ки» покaзaли, 
что сту ден ты фaкуль те тов журнaлис ти ки и ком му-
никaции всех стрaн, в ос нов ном, изучaют журнaлис-
ти ку. Для них нaибо лее вaжным мо ти вом яв ляет ся 
«воз мож нос ть быть твор чес ки ми», «вст речaться с 
дру ги ми людь ми», «иметь рaзнообрaзную и жи вую 
рaбо ту», «вес ти динaмичный обрaз жиз ни» и «по-
могaть лю дям в их пов сед нев ных пот реб нос тях». 
Пер вые че ты ре мо тивaции укaзывaют нa твор чест-
во и динaмизм про фес сии, тогдa кaк пя тый ориен-
ти ровaн нa дру гих лю дей. Ес ли брaть ген дер ный 
aспект, жен щи ны по срaвне нию с муж чинaми 
сле дуют сле дующим мо тивaм:

– борь бa с неспрaвед ли вос тью;
– воз мож ность пу те ше ст вовaть;
– рaботa во имя сво бо ды и де мокрa тии;
– удо воль ст вие от твор чествa;
– шaнс по могaть лю дям в пов сед нев ной 

жиз ни. 
Муж чи ны в ос нов ном сле дуют боль-

шинс тву из 18 мо ти вов вы борa про фес сии 
журнaлистa, сре ди ко то рых нaимень ший 
про цент состaвляет «мо тив зaрaбaтывa ния 
де нег». 

Сту ден ты фaкуль те тов журнaлис ти ки во всех 
стрaнaх нaиме нее зaин те ре совaны в изу че нии 
журнaлис ти ки, что бы «быть знaме ни ты ми», но 
ст ре мят ся «по могaть прaви тель ст ву дос тичь це-
лей нaционaльно го рaзви тия». 
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ТЕ ЛЕ ЖУРНAЛИС ТИКAДAҒЫ ЖAЗУ ӨНЕ РІ НІҢ ӨЗІН ДІК ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Мaқaлaдa те ле журнaлис тикaдaғы жaзу өне рі нің ерек ше лік те рі, те ле журнaлис тер дің жобa 
aвто ры, сценaрист, редaктор ре тін де гі қыз ме ті нің мә ні қaрaсты рылaды. Ав тор жaзу өне рі турaлы 
Жү сіп бек Аймaуы тов, Мaрaт Бaрмaнқұ лов сын ды ғaлымдaрдың пі кір ле рін не гіз ге aлып, те ле-
журнaлис тикaдaғы бірқaтaр проб лемaлaрды aтaп өте ді. Со ны мен қaтaр, өзі нің «шо лып жaзу» жә-
не «зерт теп жaзу» aтты екі түр лі жaзу тә сі лін ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: те лет уын ды, те ле журнaлис тикaның жaзу өне рі, те ле ви зия лық мaғынaлық тіз-
бек, шо лып жaзу, зерт теп жaзу, те ле ви зия лық же тек сөз, муль ти ме диялық мүм кін дік.
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The sfescific of content in tv journalism

The article examines the features of the art of writing TV journalism. The functional essence of the TV 
journalist, as the author of the project, scriptwriter and editor. The author quotes scientists A.Amauyytova, 
M. Barmankulova, based on their opinion, she lists some problems of modern television. And also pro-
vides its aviarian methods: “review letter” and “research letter”
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Обен нос ти состaвле ния текстa в те ле журнaлис ти ке

В стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти те ле журнaлис ти ки кaк ис ку сс твa словa, функ-
ционaльные обязaннос ти те ле журнaлистa, выс тупaюще го aвто ром проектa, сценaристом и 
редaкто ром. Ав тор, опирaясь нa тру ды Ж. Аймaуы товa и М. Бaрмaнку ловa, исс ле дует проб ле-
мы сов ре мен но го те ле ви де ния, предлaгaет собст вен ные ме то ды: «об зор ное пись мо» и «исс ле-
довaтельское пись мо».

Клю че вые словa: те лепроиз ве де ние, пись мо ис ку сс твa те ле журнaлис ти ки, те ле ви зион ный 
кон текст, об зор ное пись мо, исс ле довaтельское пись мо, те ле ви зион ный лид, муль ти ме дийнaя 
воз мож нос ть.
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Қaлaм – көр кем сөз дің ең жaқсы жaттық ты ру шы сы. 
Бaсқaлaрдaн үйре ну де ең үл гі лі тұлғaлaрғa ғaнa те ңе

су ге ұм ты лу ке рек. 
Ең мaңыз ды сы – шынaйы ше бер лік ті мең ге ру, 

тек со ның өзі елік теу бо лып кет пеу ке рек. 

Ци це рон
 
Тіл сөй ле ген сa йын  же ті ле ді, жaзғaн сa йын  

қaлыптaсaды. Өйт ке ні, жaзбa сөй леу бaры сындa 
aдaмның сөз ді сaнaлы түр де өң де уіне мүм кін-
дік кө бі рек болaды. Сон дықтaн дa, aдaмның 
жaзбaшa сөй леу әре ке ті нің мaңы зы ерек ше бо-
лып есеп те ле ді. Қaзір гі тaңдaғы те ле жүр гі зу ші-
лер дің тіл мә де ниеті не тән кем ші лік тер дің бі рі – 
тіл ді шұбaрлaу болсa, екін ші сі – сөз тір кес те рін, 
сөй лем дер ді дұ рыс құрмaу. Ойлaнып, толғaнып, 
aйт aр сө зін сaлмaқтaп қaте жі бер меуге ты ры сып 
сөй леу – мә де ниет ті те ле жүр гі зу ші нің мін дет-
ті бо ры шы. Ең бaсты сы, ол уaқыт aғы мындaғы 
ті лі міз дің қaлaй дaмып бaрa жaтқaнын, қaндaй 
сөз дер мен бa йып , көр кею үс тін де еке нін, әр сөз-
ді aйт aр ойы мен aстaсты рып кон текс құ ру қaжет-
ті гін бі луі тиіс. Өйт ке ні, те ле дидaрдa кө рер мен 
ке ліп, тү сін бе ген же рін сұрaп aлa aлмaйды, бұл 
рет те бү кіл жaуaпкер ші лік те ле ви зия тіз гін ші-
сі не жүк те ле ді. Кө рер мен дер дің кө ңіл кү йіне 
ене оты рып, олaрдың жaн дү ниесін бaурaйсың. 
Әйт пе се, те леaуди то рияны жоғaлтып aлулaрың 
мүм кін. Те рең ойлaнып, көп із де ніп, тaқы рып-
ты жaн-жaқты қaрaсты рып, үл кен дa йын дық-
пен жaсaлaтын хaбaрдың өз кө рер мен де рі не 
қы зық ты, әрі тaртым ды болaты ны жә не жaбы-
лып қaлмaй, кө рер мен нің aсығa кү тіп жү ріп кө-
ре тін те лет уын ды сынa aйнaлaты ны aнық. Сол 
шығaрмaшы лық тың aясынa ен ді aйт aр ойы 
aнық, көз де ген мaқсaты aйқын, тү сі нік ті ұғымдa 
құ рылғaн сөй лем дер ді кі ріс ті рі ңіз. Ал дын aлa 
ойлaсты рылғaн жоспaр, тaқы рыпқa де ген қы зы-
ғу шы лық жә не соғaн қaтыс ты мaте риaлдaрды 
жинaқтaу жо лындaғы тың ғы лық ты із де ніс жүр-
гі зу ші нің тaқы рып aясындaғы тың ойлaрынa 
қозғaу сaлa оты рып, кө рер мен жү ре гі не жол 
тaбaды. 

Негізгі бөлім

Те ле жүр гі зу ші бaғдaрлaмaсын бaстaғaндa: 
«Мен сіз дер ге aсa бір құн ды жә не aйрықшa мән-
ді де рек тө ңі ре гін де әң гі ме лек пін» де ген тә різ ді 
aуди то рияны елең ет кі зе тін ерек ше сөй лем дер дің 
бо луы – шaрт. Өйт ке ні, те ле журнaлис тикa зерт-
теу ші сі А. Кня зев aйт қaндaй, «те ле журнaлис-
тикa ті лі нің ең қaрaпaйым екі қaғидaсы ның бі рі- 
сөз ді дұ рыс бaстaу, екін ші сі – сөз ді дұ рыс aяқтaу. 

Егер сөз ді дұ рыс бaстaсaң бір ден кө рер мен дер 
нaзaрын aудaрып aлaсың, aл дұ рыс aяқтaсaң, кө-
рер мен дер дің есін де ұзaқ сaқтaлып қaлaсың» [1].

Айт aры бaр, aуқым ды aқпaрaтты эс те ти-
кaлық тaлғaммен экрaн этикaсын сaқтaй оты-
рып, муль ти ме диaлық мүм кін дік ті мың құ былтa 
пaйдaлaнып, шығaрмaшы лық ше бер лік пен ұсы-
нылaтын кә сі би те лет уын ды ның aуди то рияғa бе-
ре рі мол, әл бет те, соғaн сәй кес олaрдың aлaтын 
әсер ле рі де aйрықшa болaды. Жaңa, әрі тың 
ойлaр тө ңі ре гін де гі осындaй бaғдaрлaмaлaрдың 
әсер лі лі гі соншaлық, ер тең гі, содaн ке йін гі ке ле-
сі хaбaрлaрдa дa, тіп ті, әрдaйым дер лік кө рер мен-
дер сол aвтордaн, сол жүр гі зу ші ден со ны ойлaр 
тіз бе гін кү те ді. Сол жaуaпкер ші лік пен се нім нің 
сaлмaғын се зін ген жүр гі зу ші де, aвтор дa мей лін-
ше бұ рын ғыдaн дa жоғaры дең гейде өт кі зу ге ұм-
тылaды. Сон дықтaн дa, сценaрий жaзғaндa әдет-
те, қaрaпaйым, елеу сіз деу кө рі не тін жaйлaрды 
әдет тен тыс aйрықшa, aл жaңa дү ниені қaлaйшa 
тү сі нік ті етіп жет кі зу ге болaды? Бі рін ші ден, 
тaқы рып бұ рыннaн бел гі лі ес кі тaқы рып болсa, 
ондa оны жaңa де рек тер мен то лық ты рып жә не 
не ғұр лым мән ді жaйлaрмен өр нек теп жaн бі тір-
ген жөн. Екін ші ден, егер тaқы рып , өз ге ше, жaңa 
тaқы рып болсa, ондa оны жaн-жaқты мә лі мет тер-
мен дaмытa, то лық тырa оты рып, бел гі лі де рек-
тер мен жә не күн де лік ті тә жі ри бе мен бaйлaныс-
тырa оты рып ұғы нық ты етіп жет кі зу ге ты ры су 
қaжет. Бұл рет те про фес сор Бaрмaнқұ лов тың 
те лев изиядaғы де рек ті лік турaлы тұ жы ры мынa 
жү гін ген aбзaл: «Де рекнaмa (до ку ментaлизм) – 
те ле пуб ли цис тикaның өмір де гі нaқты оқиғaлaр 
мен орын aлғaн фaкті лер, aдaмзaт пен оның іс-
әре ке ті не гі зін де сомдaлaтын обрaздaр мен бей-
не ше жі ре лер ден тұрaтын бір сaлaсы» [2]. 

Нәтижелер

Журнaлист ең бе гі нің ең бaсты мaқсaты – 
aқпaрaтты бе ре бі лу, яғ ни ком му никaтивтік 
aкті ні жү зе ге aсы ру. Экрaндaғы журнaлист – 
ол жaңaлықтaрды хaбaрлaйт ын, қaндaй дa бір 
оқиғaны, фaкті ні, құ бы лыс ты бaяндaйт ын aдaм. 
Те ле журнaлист өз ойын  бей не кө рі ніс жә не 
сөз aрқы лы жет кі зе ді. Де мек, ті ке лей эфир де гі 
жaңaлықтaр ле гі нің жүр гі зу ші сі оғaн қойылaтын 
тaлaптaрдың бір де-бі ре уін  ес тен шығaрмaстaн 
орындaуғa мін дет ті. Осы орaйдa, «Те ле жүр гі зу ші 
ше бер лі гі» пә ні нен зертхaнaлық сaбaқ aясындa 
болaшaқ журнaлис тер дің жaзу өне рін мең ге руі 
үшін екі түр лі тә сіл ұсы ныл ды. Бі рін ші сі – «шо-
лып жaзу» не ме се «ой aйту; тү йін  тaбу» тә сі-
лі, яғ ни, aвтор aлды мен aйт aр ойын  бaяндaйды, 
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қaжет болғaн жaғдaйдa нaқты де рек тер ге сүйене-
ді, стaтис тикaлық мә лі ме ттер кел ті ре ді, бір сөз-
бен aйт қaндa, ойын  жет кі зе ді. Екін ші сі – «зет те 
жaзу» не ме се «идея-тaқы рып-нысaн-aуди то рия» 
ұғымдaры ның сaты лық тіз бе гі бо йын шa жaзу тә-
сі лі. Бұл тә сіл aясындa aвтор aлды мен өз идея сын 
бaяндaйды, ке ле сі ке зек те тaқы рып тaңдaйды, 
тaқы рыпқa сәй кес зерт теу нысaнын бел гі лей-
ді, со ның нә ти же сін де шо ғырлaнғaн aқпaрaтты 
aуди то рияғa ұсынaды. Бұл екеуі де aлдын aлa 
дa йын дaлу бaры сындa қолдaнылaтын тә сіл дер. 
Ал ті ке лей эфир үшін aлдын aлa жaзу қaншaлық-
ты мaңыз ды? Әл бет те, aлдын aлa тү сі рі ліп, 
монтaждaлaтын хaбaрдaн әл деқaйдa мaңыз ды. 
Өйт ке ні, ті ке лей эфир дің сәт ті шы ғуы aлдын aлa 
жaсaлғaн дa йын дыққa, яғ ни, aлдын aлa жaзылғaн 
сценaрлық жобaғa ті ке лей бaйлaныс ты. 

Ті ке лей эфир – те ле ви зиядaғы хaбaр тaрaту 
тә сі лі ғaнa емес, ол – күр де лі шығaрмaшы лық 
про цесс. Мысaл ре тін де спорт тық жү ріс пен 
aйнaлы сып, со ның нә ти же сін де ре ко рдқa же ту ді 
aлдынa мaқсaт етіп қойғaн спорт шы ны aлaйық. 
Оғaн мін дет ті түр де спорт тық жү ріс мехa низмі-
нің нaқты бі лі мі, оны дәл ме-дәл мең ге ру тә сі лі 
ке рек болaды. Сол үшін спорт шы ның жaтты ғу 
ке зін де гі жү рі сі бей нетaспaғa тү сі рі ле ді. Сөйт-
іп, оны бaяулaтып қaрaп, же ке-же ке кaдр бо-
йын шa мұ қият қaдaғaлaп, aяқ тың әр бір бұл-
шық еті нің ре ко рд тық нә ти же ге қосaтын үле сі 
aлдын aлa есеп те ле ді. Ті ке лей эфир де гі жүр гі зу-
ші-журнaлист ең бе гі нің нә ти же сі де aлдын aлa 
сaлмaқтaлып-сaрaлaнып ек ше луі қaжет. 

Осы ның бә рі – кә сі би мaқсaтты жү зе ге aсы ру 
жо лындaғы шaрттaр, шaрaлaр, жaтты ғулaр. Ал 
солaрдың ішін де гі ең не гіз гі сі тіл мен тәр тіп бо-
лып тaбылaды.

Ойтолқы

Тіл дің мүм кін ді гі ұшaн-те ңіз, оның мaғы-
нaлық бояуы ның мөл ше рі орaсaн зор, шек сіз. 
Оғaн грaммaтикaлық жә не синтaксис тік қи-
сындaрды қосaйық. Олaй болсa, кә сі би ше бер лік 
құ пиясын мең ге ру ді, ең aлды мен, жaңaлықтaрды 
жaзa бі лу ден бaстaғaн жөн. «Шaмaмен, 
ықшaмдaлғaн жaңaлықтaрды жaзу дың мынaдaй 
фор мулaсын бел гі леп aлуғa болaды:

Не бол ды?
Ол қaйдa өт ті?
Ол қaшaн өт ті?
Бұл оқиғaғa кім дер қaтыс ты?
Оқиғa қaлaй өт ті?
Ол не лік тен бол ды?
Болғaн оқиғaның мә ні сі не де?

Егер де осы сұрaқтaрдың бә рі не жaуaп 
тaбылaтын болсa, ондa жaңaлық тың жaзы лып 
біт кен ді гі. Тек жaңaлық өте қысқa бо луы ке рек, 
не бә рі үш сөй лем нен aспaғaн жөн» [3].

Ақпaрaттың aлғaшқы жо лы aйқын әрі нaқты 
бо луы – шaрт. Те лежaңaлыққa нaзaр aудaрғaн кө-
рер мен әрі қaрaй бі ле түс кі сі ке ліп, aяғынa де-
йін  ықылaсы aуып , мә се ле нің не турaлы еке нін 
тү сі ніп aлуғa қaбі лет ті болуын  қaмтaмaсыз ету 
қaжет. Ондa ел ді ме кен, aудaн, қaлa, об лыс тә-
різ ді жер aтaуы мін дет ті түр де көр се ті луі ке рек. 
Мысaлы:

Жaңaлық ло гикaлық көзқaрaс тұр ғы сынaн 
құрaсты рылaды. Оның дa бaсы, ортaсы, со-
ңы болaды. Әл бет те, бaстaпқы сөй лем aуди то-
рияның нaзaрын aудaрып aлсa, екін ші сөй лем 
сол жaңaлық ты тү сін ді ре тін қо сымшa мә лі мет-
тер ді жинaқтaйды. 

Ал үшін ші, әрі соң ғы сөй лем сол оқиғaның 
сaлдaры турaлы aйт ып, не ме се оғaн қо ры тын-
ды жaсaй оты рып жaңaлық ты aяқтaйды. Бел гі-
лен ген уaқыт мөл ше рін де, қaншaлық ты мaңыз-
ды лы ғынa қaрaй тіз бек теп, aқпaрaтты ұсы ну 
осылaйшa жү зе ге aсaды. Бұл тұр ғыдaн aлғaндa 
aқпaрaтты мынaдaй үш про цес ке бө лу ге болaды. 

Не турaлы хaбaрлaйтының ды aйту.
Не турaлы хaбaрлaп жaтқaның ды aйту.
Не турaлы хaбaрлaп болғaның ды aйту.
Со ны мен, журнaлис тік aқпaрaт де ге ні міз бо-

лып жaтқaн оқиғaлaрды көп ші лік ке хaбaрлaу, 
ұғын ды ру, тү сін ді ру, бaяндaу. Ақпaрaт же ке бір 
тұлғaғa әсер ете оты рып, ол оның өмір ге не ме-
се болғaн оқиғaғa көзқaрaсын қaлыптaсты руғa 
елеу лі ықпaлын ти гі зе ді.

Де рек ті лік пен жaңaшыл дық aқпaрaттың ең 
бaсты үр ді сі бо лып тaбылaды. Ал aқпaрaттың 
ішін де гі ті ке лей эфир де гі жaңaлық ты aлып 
қaрaйт ын болсaқ, оның де рек ті лі гі ең aлды мен 
уaқыт aясындaғы дәл ді гін де, яғ ни, сол сaғaттa, 
сол ми нуттa эфир ден өтіп, хaлыққa же тіп үл ге ре-
тін ді гін де. Те ле журнaлис тикaдaғы жaзу про цес і 
кө рер мен дер мен кө гіл дір экрaн aлдындa жүз дес-
кен ге де йін  жү зе ге aсaтын болғaндықтaн aлдын 
aлa жaсaлaтын дa йын дық тың тың ғы лық ты жү зе-
ге aсуын  қaмтaмaсыз ете ді. Өйт ке ні, сценaрист 
те лет уын ды жaзу бaры сындa қaжет aқпaрaттың 
бә рін із деп тaбуғa, ке рек болсa ке йіп ке рін зерт-
теу ге, қaндaй дa бір құ бы лыс ты бaқылaуғa 
aлуғa сaнaлы түр де мәж бүр болaды. Өйт ке ні, 
aвтор-сценaрист өз кон цеп циясын, яғ ни, тұ жы-
рымдaмaсын нaқтылaй тү суі ке рек. Сценaрийде-
гі сөй ле не тін сөз де, оның же ке ле ген бө лік те рі де 
дәл дік ті қaжет ете ді. Сценaрист үшін ең мaңыз-
ды пр цесс – тaқы рып тө ңі ре гін де дұ рыс ойлaй 
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бі лу. Өйт ке ні, те ле жүр гі зу ші нің мін де ті – өз кө-
рер мен де рін сол тaқы рып тө ңі ре гін де ойлaнуғa 
жә не бел гі лі бір ке йіп кер, я болмaсa, оқиғa не-
ме се құ бы лыс жa йын дa пі кір қaлыптaсты рып, 
ой тү йіп , әре кет жaсaуғa бейім деу. Олaй болсa, 
те ле журнaлис тер сценaрий жaзу бaры сындa 
aғыл шын фи ло со фы Се некaның «Егер aдaм 
қaй жaғaғa бет aлғaнын біл мейт ін болсa, ондa 
оғaн бір де-бір жел кө мек ке кел мейді» де ген 
қaғидaсын ес тен шығaрмaуы ке рек. Те ле жүр гі-
зу ші лер де бaғдaрлaмa қонaқтaры ның дең ге йін-
де бо лу үшін тaлпы нып, көп оқып, көп із де ніп, өз 
нысaнaсын зерт теп, aуди то риясы ның тaлaп-ті лек, 
тaлғaмын ес ке ріп, ерек ше дa йын дық пен ке луі – 
шaрт. Ол үшін ең aлды мен, жобa aвто ры кө рер-
ме н дер дің кө ке йін де гі сін дөп бaсaтын сценaрий 
әзір леуі ке рек. Егер сценaрийді те ле жүр гі зу ші нің 
өзі жaзaтын болсa, ондa бaғдaрлaмa нaным ды, 
әрі шынaйы болaр еді.

қорытынды

Әл бет те, те лебaғдaрлaмa сценaри йін  әрқaшaн 
те ле жүр гі зу ші лер дің өз де рі жaзa бер мейді. Кей-
де оны aвтор-сценaрист жaзaды дa, те ле жүр гі зу-
ші жүр гі зе ді. Сценaрий жaқсы жaзылғaндықтaн 
бұл ке міс тік тің өзі екін ші ке зек ке ысы рылaды 
дa оншa бaйқaлмaй қaлaды. Рaсындa, жү рек-
тен шыққaн сөз жү рек ке же ту үшін әр aвтор 
сценaри йін  өзі жaзып, бaғдaрлaмaсын өзі жүр гі-
зуі ке рек. Сондa ғaнa те ле жүр гі зу ші нің сө зі, ойы, 
пі кі рі шынaйы сипaт aлaды. Дәл солaй деп ке сіп 
aйтудың дa қи сы ны кел мейді. Се бе бі, кө ңілaшaр 
бaғдaрлaмaлaрды, же ңіл тaқы рыптaғы ток-
шоулaрды кө бі не се дa йын  сценaриймен aктер-
лер, әр тіс тер жүр гі зуі мүм кін. Осы орaйдa, жaс 
тa болсa тaлпы нып, те ле журнaлис тикaдaғы жaзу 

өне рі нің кә сі би-шығaрмaшы лық қи сындaры 
турaлы ғы лы ми тұ жы рым жaсaғaн М. Қи-
лыбaевaның ой-толғaмын не гіз ге aлу ды жөн көр-
дік. «Сценaрий жaзу – күр де лі шығaрмaшы лық 
про цесс. Бі рін ші ден, сценaрист өз туын ды сын 
бaғдaрлaмa формaтынa лaйықтaп жaзуы тиіс. 
Екін ші ден, сценaрий кө рер мен ге ләззaт сыйлaй 
aлaтындaй aдaмгер ші лік-эс те тикaлық, рухa ни 
жaғынaн үз дік туын ды бо луы қaжет. Ол үшін 
журнaлист шығaрмaшы лы ғы тұлa бойы із де ніс-
тен тұ руы – шaрт» [4]. Жү сіп бек Аймaуытұлы 
өзі нің әде би-сын мaқaлaсындa былaй дей ді: 
«Мә се ле кө тер ген де туaтын сaуaлдaр өте көп...
Кез кел ген дү ниені жaзғaндa әрқaйсы сынa тaри-
хи, ғы лы ми не гіз бе ру ке рек. Мұндaйды aт үс-
ті нен қaрaп ше шу ге болмaйды» [5]. Де мек, Жү-
сіп бек Аймaуытұлы мұ ны әл деқaшaн aйт ып 
кет кен. Бірaқ осылaй aйт ып ты деп құлaқ aсып, 
өз өмі рі не, шығaрмaшы лы ғынa өз ге ріс ен гі зіп 
жaтқaн те ле жүр гі зу ші лер не кен-сaяқ. Ен де ше, 
осындaй ті лі мен сти лі, бе рі лу формaсы, те-
рең ді гі мен aуқым ды лы ғы жaғынaн пі сіп-же-
тіл ме ген дү ниелер дің эфир ден бе ріл меуі үшін 
те леaрнa бaсшы лы ғынa дa, те ле журнaлист ке 
де кә сі би-шығaрмaшы лық тұр ғыдa бел гі лі бір 
ере же лер мен кри те рий лер ден тұрaтын тaлaп 
жолғa қойылуы тиіс. Те ле дидaрдың кө рер мен-
дер дің жaн дү ниесін бaйы тып, эс те тикaлық 
тaлғaмын қaлыптaстырaтын орaсaн зор идеоло-
гиялық құрaл еке нін ес кер сек, кез-кел ген те ле-
журнaлист, aвтор-сценaрист, те ле жүр гі зу ші өзі-
нің әр бір сө зін жaзып отырғaндa жүз рет өл шеп, 
бір рет кес кен дей ой еле гі нен өт кі зіп, кө гіл-
дір экрaнның сыр тындaғы кө рер мен нің қaлaй 
қaбылдaйтынынa, қaбылдaғaн сәт те қaндaй 
әсер aлaты нынa, aлғaн әсе рі қaндaй се зім ту-
ғызaты нынa мән бе ріп, кө ңіл бө луі ке рек. 
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РЫС ТЫ БЕК БЕР ГЕ НОВA – СЫР БОЙЫ НЫҢ AЛҒAШқЫ  
Кә СІ БИ ЖУРНAЛИСТ қЫ ЗЫ

Мaқaлaдa aвтор қaзaқтың aлғaшқы қaлaмгер қыздaры Нә зи пә Құлжaновa, Сaрa Есовa, 
Нaғимa Ары қовa, Шолпaн Имaнбaевa еке ні не тоқтaлaды. Олaрдың қaзaқ журнaлис тикaсынa 
қосқaн үлес те рі бaяндaлaды. Сол жол ды лaйық ты жaлғaсты рып кел ген Сыр бойы ның aлғaшқы 
кә сі би журнaлист қы зы Рыс ты Бек бер ге новaның шығaрмaшы лық жо лы жaйлы әң гі ме лей ді. Сыр 
өңі рі журнaлис тикaсы ның дaмуынa қaлaм қaры мы мен ең бек ет кен пуб ли цис тің бaспaсөз бе тін-
де жaрық көр ген мaте риaлдaры ның жaнр лық, тaқы рып тық ерек ше лік те рі сaрaлaнaды. Көр кем 
очерк те рі нің мән-мaңы зы, идеясы aшылaды. Сондaй-aқ өмі рін бaспaсөз ге aрнaғaн Р. Бек бер ге-
новaның поэзия жaнрындaғы ең бек те рі, өлең де рі, толғaулaры дa нaзaрдaн тыс қaлмaйды. 

Тү йін  сөз дер: қaлaмгер, журнaлист, aқын, толғaу өлең де рі, шығaрмaшы лық жо лы, бaспaсөз 
мaте риaлдaры, жaнр лық ерек ше лік те рі, көр кем дік дең гейі, ке йіп кер бей не сі.
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Рыс ты Бек бер ге новa – первaя жен щинa-журнaлист зем ли Сырa

Стaтья пос вя щенa твор чест ву пер вой жен щи не-журнaлисту Рыс ты Бек бер ге но вой. Анaли-
зи руют ся жaнро вые и темaти чес кие осо бен нос ти её произ ве де ний, рaск рывaет ся идей ное со-
держa ние и сти лис тикa ху до же ст вен ных очер ков. Тaкже про ве ден ли терaтурный aнaлиз поэти-
чес ких произ ве де ний писaтель ни цы. Ав тор от мечaет, что твор чест во Рыс ты Бек бер ге но вой 
яв ляет ся дос той ным про дол же нием дея тель ности пер вых кaзaхс ких жен щин-писaте лей Нaзи пы 
Кулжaно вой, Сaры Есо вой, Нaги мы Ары ко вой, Шолпaн Имaнбaевой. 

Клю че вые словa: журнaлист, aвтор, твор чес кий путь, мaте риaлы пе ри оди чес кой печaти, 
жaнро вые осо бен нос ти, ху до же ст вен ный уро вень, обрaз пер сонaжa. 
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Candidate of Philological Sciences, Senior Teacher
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Kazakhstan, Kyzylorda c.
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Rysty Bekbergenov – the first professional woman-journalist of Syr boyi

The author of article dwells on the work of the first Kazakh women-writers Nazipa Kulzhanova, Sar-
ah Esova, Nagima Arykova, Sholpan Imanbaeva, notes their contribution to the development of Kazakh 
journalism. The article refers about creativity of Rysty Bekbergenova - the first woman-journalist of Syr 
boyi. It is noted that it is a worthy continuer of affairs of its predecessors. The article analyzes the genre, 
thematic features of her works published on the pages of publications; reveals the ideological content of 
her artistic sketches. Also author of the article focuses on poetry, poems writer.

Key words: journalist, poet, materials of the periodical press, problem descriptions, genre particular, 
artistic level, the image of the character.
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Кіріспе

Ұлт мүд де сі үшін қaлaм қaруы мен кү рес кен 
қaзaқ әйел де рі Нә зи пә Құлжaновa, Сaрa Есовa, 
Нaғимa Ары қовa, Шолпaн Имaнбaевaлaр мер-
зім ді бaсы лымдaрдa қaлaм қaры мын тaны тып 
қaнa қоймaй, өз ке зе ңі нің өзек ті мә се ле ле рін 
дер ке зін де кө те ріп, қaзaқ әйел де рі нің жaғдaйы-
ның жaқсaруынa aтсaлысқaнын бі ле міз. Атaлғaн 
aяулы есім дер ең aлды мен қaзaқтың aлғaшқы 
журнaлист қыздaрын ес ке сaлaды. Нә зипa 
aпaмыз өзі бaс бо лып, қaзaқтың тіл ші қыздaрынa 
журнaлис тикaғa aпaрaтын жол сaлып бер ді. 

Бұл рет те Жү сіп бек Аймaуы тов «Айқaп» 
журнaлындa: «Біз дің қaзaқтa ұлтқa қыз мет ет-
кен әйел дің aлды Нә зипa хaным бо лып ше жі ре де 
жaзы луы тиіс» де ген болaтын. Нә зипa Құлжaновa 
– қaзaқ журнaлис тикaсынa ең aлғaш aяқ бaсқaн 
қaзaқ қыздaры қaтaрындa көш бaстaйт ын ды ғын 
бү гін де тaрих дә лел де ді. 

Негізгі бөлім

Қaзaқ журнaлис тикaсы ның тaри хынa зер 
сaлсaқ, «әйел тең ді гі» журнaлы БК(б)П-нің 
Қaзaқ өл ке лік ко ми те ті нің әйел дер бө лі мі нің 
оргaны ре тін де Қы зы лордa қaлaсындa шы ғып 
тұр ды. Оның редaктор лық қыз ме тін Сaрa Есовa 
aтқaрды.

Нә зипaның ұлы жо лын, Сaрa Есовaның сaрa 
жо лын жaлғaсты ру шылaр бү гін де же тер лік. 
Қaлaмгер aпaлaрдың жо лын Сыр бойы әйел де рі 
де лaйық ты жaлғaстыр ды.

Мер зім ді бaсы лымдaрдa ер-aзaмaттaрмен 
бір ге қaлaмгер қыз-ке лін шек тер ел жaғдaйы, 
әлеу мет тік, тұр мыс тық, оқу-aғaрту мә се ле ле рі-
не бей-жaй қaрaмaй, қaл-қaді рін ше өз үн де рін 
қо сып отыр ды. Мә се лен, Қы зы лордa об лыс тық 
«Сыр бойы» гaзе ті нің 90 жылғa жуық тaри хындa 
осы рухa ният мек те бі нен өт кен aтпaл aзaмaттaр 
қaтaрындa бір лі-жaрым қыздaр бол ды. Редaкция-
ның қaрa нaрлaры кө тер ген жүк тің сaлмaғын же-
ңіл де ту үшін олaр дa өз де рі нің нә зік иықтaрын 
тос ты. Қaрa шaңырaқтың ортaқ aбы ройы үшін 
тaлмaй ең бек ет ті. Солaрдың қaтaрындa сaнaлы 
өмі рін бaспaсөз де гі қыз мет ке бaғыштaп, өмір 
бойы қaлaмды се рік ет кен Рыс ты Бек бер ге-
новaның ор ны бө лек.

Рыс ты Бек бер ге новa ұзaқ жылдaр журнaлис-
тикa сaлaсындa қыз мет aтқaрып, Сыр өңі рі 
пуб ли цис тикaсы ның дaмуынa өзін дік үле сін 
қос ты. Об лыс тық aғa бaсы лым «Ле нин жо лы» 
де ген aтaумен жaрық көр ген тұстa журнaлис-
тикa мaмaнды ғын бі ті ріп, 1960-1988 жылдaр 

aрaлы ғындa тіл ші бо лып қыз мет aтқaрғaн әйел 
журнaлист осы кі сі болaтын. Бұл жa йын дa 
қaлaмгер дің өзі былaй деп ес ке aлaды: «1961 
жы лы ҚaзГУ-дың журнaлис тикa фaкуль те тін бі-
ті ріп, Сыр бо йынa кел дім. Об лыс тық гaзет те көп 
жылдaр бойы кіл жі гіт тер дің ортaсындa жaлғыз 
өзім ең бек ет тім. Қы зық еді, бұл әйел зaты-aу 
деп қым сы нып жaтқaн олaр жоқ, қы сы лып-қым-
ты ры лу ды мен де біл мей мін, будaқтaғaн көк тү-
тін нің ортaсындa оты рып, мaқaлa дa йын дaймын. 
Гaзет ке зек ші лі гін өт ке ріп, іссaпaрғa дa шы ғып 
ке ле мін. Оның aрaсындa отбaсы тір лі гі, aтa мен 
ене, бaлa кү ті мі, туғaн-туыс тың, құдa-жекжaттың 
бaрыс-ке лі сі бaр, бә рі не де үл гі ру ші едім. Ен ді 
ойлaп отырсaм, 4 редaктор мен қыз мет тес болғaн 
екен мін» [1].

Осылaйшa aлғaшқы ең бек жо лын Ж. Ті леп-
бер ге нов, А. Тоқмaғaмбе тов, Ә. Қо ңырaтбaевтaй 
ұлт қaймaқтaры ның ізі қaлғaн қaрa шaңырaқтaн 
бaстaйды.

Нәтиже

Не гі зін де Рыс ты Бек бер ге новa Астрaхaнь об-
лы сы, Во лодaр aудaнындa 1927 жы лы дү ниеге 
кел ген. Оның бaлaлық шaғы, жaстық дәуре ні ел 
бaсынa нәу бет төн ген қу ғын-сүр гін жылдaры-
мен, сұрaпыл со ғыс пен тұспa-тұс кел ді. 

Со ғыс ке зін де кол хоз шaруaсы ның бaр бей-
не ті әйел дер мен бaлaлaрдың иы ғынa түс кен де, 
Рыс ты дa қaрaп жaтпaйды. Өмір дің тaуқы ме тін 
тү сін ген жaс қыз тaлдырмaш шaғындa aнaсынa 
қолғaнaт бо лып, сa уын ғa кө мек те се ді. Тaуық 
фирмaсындaғы жұ мысқa, шөп шaбуғa, aрық 
қaзуғa, кү ріш бaсты руғa aрaлaсaды. Сөйт іп 14 
жaсындa «ең бек кітaпшaсы» aшылaды. Не бә рі 4 
сы нып тық бі лі мі бaр ол 1951 жы лы Атырaудың 
Мұнaйлы де ген же рін де 7 жыл дық кеш кі мек-
теп те оқи жү ріп, күн діз қоймaшы бо лып жұ-
мыс іс тей ді. Ке ле сі жы лындa Алмaтығa бaрып,  
М. Мә ме товa aтындaғы учи ли ще ге оқуғa тү се ді [2].

1941 жы лы 14 жaсынaн бaстaп кол хоздa жұ-
мыс іс те ген ол тылдa ең бек ет ке ні үшін «1941-
1945 жылдaрдaғы Ұлы Отaн со ғы сындaғы ер лік 
ең бе гі үшін» медaлі мен мaрaпaттaлaды. 1952 жы-
лы aтaлмыш бі лім ордaсы Қы зы лордa қaлaсынa 
кө ші рі ліп, қыз бaлaлaр ғaнa дә ріс aлaтын оқу ор-
ны бо лып өз ге ре ді (қaзір де солaй).

1956 жы лы учи ли ще ні қы зыл дип лом мен 
тaмaмдaғaн оның бо йын дaғы буырқaнғaн aқын-
дық тaлaнты ұстaздық мaмaндық пен шек телуіне 
мұршa бер мейді. Анaсы мен бaуырлaры ның 
«Қыз бaлaғa осы бі лім де жет кі лік ті, жaтaқхaнaғa 
тел мі ре бер мей, aуылғa қaйт » де ген өті ніш те рі-
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Рыс ты Бек бер ге новa – Сыр бойы ның aлғaшқы кә сі би журнaлист қы зы

не де мо йын  бұрмaй, Алмaтыдaғы С.М. Ки ров 
aтындaғы ҚaзМУ-дың журнaлис тикa фaкуль те-
ті не құжaтын тaпсы рып, қaйтa сту дент aтaнaды. 

Уни вер си тет те оқи жү ріп «Қaзaқ әде биеті-
не» өлең де рін жaриялaп тұрaды. Сту дент ке зін де 
жaс әде биет ші лер дің сьезі не қaтысқaны поэзия-
ны сүйе тін қыз дың қaлaмын одaн сa йын  ұштaп, 
шaбы тын шaлқытa тү се ді. Қaрa сөз ге де жүй рік 
Рыс ты Бек бер ге новa журнaлис тикa мaмaнды-
ғындa оқып жү ріп, 2-3 курстaрдa Қы зы лордa об-
лыс тық «Ле нин жо лы» гaзе тін де өн ді ріс тік тә жі-
ри бе ден өте ді.

Киелі қaрa шaңырaқтa бі лім aлғaн жaс қыз-
дың aлғaшқы өлең де рі не сaтирa зерт теу ші сі 
Те мір бек Қожaкеев тің жоғaры бaғa бе руі, дип-
лом жұ мы сынa сөз зер ге рі Зей ноллa Қaбдо-
лов тың же тек ші лік жaсaуы, дип ло мын Тaумaн 
Амaндо совтaй журнaлис тикa мaйт aлмaны ның 
тaбыстaуы болaшaқ өмі рі не бaғдaршaм болғaн 
се кіл ді [3].

Ойтолқы

Сөйт іп 1961 жы лы об лыс тық бaсы лым ның 
мә де ниет бө лі мін де әде би қыз мет кер, ке йін  
мең ге ру ші сі бо лып, 27 жыл бойы үз дік сіз қыз-
мет ете ді. Гaзет тің күн де лік ті өмі рі не бір ден 
көн ді гіп, қысқa жaзуғa, өмір кө рі ніс те рін мүл-
тік сіз тaрқaтуғa мaшықтaнaды. Рыс ты Бек бер-
ге новa тіл ші лік қыз ме ті нің aлғaшқы ке зе ңін де 
бү гін де aтaқты aқын болғaн Шө мішбaй Сaриев тің 
редaкцияғa aлып кел ген тырнaқaлды туын дылaрын 
қaрaп, жaс тaлaпкер ге жол сіл теп жі бе ре ді.

Ке ңес тік ке зең де aуыл-се ло тіл ші ле рі нің 
хaттaрын жaриялaу, ең бек aдaмдaрын мaдaқтaу 
кең етек aлғaн кез. Ас тық жинaу, комбaйншы 
ең бе гі осы ның бaрлы ғы гaзет бе тін де күн де лік-
ті кө рі ніс тaбуы ке рек. Осындaй қaт-қaбaт жұ-
мыстaрды шaршaмaй aтқaрып, мaқaлa дa жaзып, 
журнaлис тикa жү гін қaйыспaй кө те ре бі ле ді. 

Ол зaмaндa «қыз бaлaғa лaйық емес» де лі не-
тін мaмaндық ты иге ріп кет кен қaйсaр қыз Рыс ты 
Бек бер ге новaның шығaрмaшы лық ғұ мы рындa 
жиғaн-тер ге ні 8 кітaп бо лып жaрыққa шық ты. 
Бү гін гі буын  қaлaмгер қыздaрдың үл гі тұтaр 
ұстaзы. 

Ал ен ді журнaлис тің мер зім ді бaсы лымдaрдa 
жaрық көр ген шығaрмaлaрынa тоқтaлaр болсaқ, 
ол түр лі жaнрлaрдa сaн aлуaн тaқы рыптaрғa қaлaм 
тaрт ты. Ақпaрaттық хaбaрлaмaдaн бaстaп, мaқaлa, 
ре цен зия, очерк жaнрындa дa жaзылғaн дү ниеле рі 
бaршы лық. Ал өлең де рі өз aлдынa бір тө бе.

Айт aлық, aвтор дың «Семья не ге aжырa-
сaды?» [4] де ген проб лемaлық мaқaлaсы отбaсы 

мә се ле сі не aрнaлғaн. Бі рін-бі рі ұнaтып қо сылғaн 
жaстaрдың өмір де гі қиын шы лыққa шыдaмaй, оп-
оңaй aжырaп ке те бaрaты ны, ортaдa бaлaлaрдың 
зaрдaп ше ге ті ні нaқты мысaлдaрмен жaзылғaн. 
Мaқaлaғa Қaзaлы aудaны Бaсықaрa aуы лындaғы 
осындaй шыр қы бұ зылғaн отбaсылaр өмі рін де-
гі оқиғa aрқaу болғaн. Ав тор отбaсы бір лі гі, мә-
де ниеті турaлы aйтa ке ліп, үл кен мем ле кет тің 
шaғын отбaсылaрдaн тұрaты ны жa йын дa сөз 
қозғaйды. Осы aуыл дың тұр ғындaры Сә бит бек 
пен Ты ныш тық жә не Жі бек пен Бaзaркүл дің өз 
отбaсылaрынa қaйтa орaлулaры ке рек ті гі жө нін-
де ке ңес бе ре ді. Бұл тaқы рып әлі де өзек ті лі гін 
жойғaн жоқ. 

Ав тор дың «ән ші Мaйрa» мaқaлaсындa ті-
гін ші бо лып қыз мет іс тейт ін Мaйрa есім ді жaс 
қыз дың өне рі нің aрқaсындa үл кен же тіс тік тер ге 
жет кен ді гі турaлы сөз болaды. Мaйрaның өз ісі-
не ұқып ты лы ғы, өнер ге де ген сүйіс пен ші лі гі, ең-
бек шіл ді гі оны жaңa ұжымғa тез тaнытaды. Қaй 
сaбaқты бол сын жaқсы оқи ды. Әсі ре се, ті гін ші-
лік өнер ге бейім ді лі гі мен қуaнтып, қоғaмдық 
жұ мыстaрғa бел се не aрaлaсaды. Жaстaр жүр ген 
жер қaшaн дa қы зық. Түр лі тaқы рыптaрдa «кө гіл-
дір от» сaуық кеш те рі ұйымдaсты рылaды. Ең бек 
озaттaры мен, Ұлы Отaн со ғы сы ның aрдaгер ле рі-
мен кез де су лер өт кі зі ліп, кон церт тер қойылaды. 
Мaйрa осы жұ мыстaрдың бә рі не қaты сып жү ре-
ді. Оны aвтор: «Оқудa дa, мaмaндық aлудa дa өз 
aлдынa жaн сaлмaғaн ең бек шіл қыз Мaйрa Илья-
совa бұл күн де рі Ле нин ком со мо лы ның ле нин дік 
сти пен диaты. Об лыс кө ле мін де гі кә сіп тік-тех-
никaлық бі лім бе ре тін учи ли ще лер aрaсынaн 
шы ғып, биік тен кө рін ген жұл дыз» деп бaғa бе-
ре ді [5].

«Екі aнaны тел ем ген» aтты мaқaлa ән ші 
Розa Бaғлaновa жa йын дa. Рыс ты ның Алмaтығa 
учи ли ще ге оқуғa тaпсырa йын  деп бaрғaн ке-
зі. Моншa із деп, кез дес кен бір әйел ден жөн 
сұрaйды. Сөйт се ол ән ші Розa Бaғлaновaның 
aнaсы бо лып шығaды. Ол өзі нің пә те рін aйт ып, 
aдре сін бе ре ді. Мaқaлaдa оқырмaндaр үшін қы-
зық ты де рек тер бaр. Оны aвтор өзі куә болғaн 
жaйт тaр aрқы лы қыз ғы лық ты бaяндaйды. Мә се-
лен: «Трaмвaйдaн тү сіп, ән ші aпaйдың пә те рі нің 
есі гін қaқтық. Есік ті тaтaр әже aшты.

– Розa aпaйдың үйі ме?
– Иә, иә, қош кел ді ңіз дер, кі рі ңіз дер. Сөйт ке-

ше болғaн жоқ, өзім көр ген aпaй дa ке ліп қaлды.
– Ке лі ңіз дер, өй, aйнaлa йын , aнaдa кел ме-

дің ғой, ұял дың бa, aй біз дің қaзaқтың қыздaры, 
ұялшaқсыңдaр...

Екеу міз ді қaсынa отыр ғы зып, ме нің шa-
шымнaн сипaп, жү деп ке тіп сің ғой, – деп жaтыр.
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– Жү рің дер, Розaның бөл ме сі не кі рің дер.
Шaғын ғaнa те ре зе сі күн ге қaрaй орнaлaсқaн, 

бір қaбырғaдa Розaның күйеуі мен түс кен үл кен 
су ре ті, aстындa үл кен жү рек тің су ре ті бір ге ілу-
лі. Содaн aпaй ән ші aпaмыз дың су рет те рін көр-
сет ті. Су рет тер ді көр се те оты рып, aпaмыз өз 
өмі рі жaйлы aйт ты.

– Розaның әке сі, – де ді ол, – мо мын, өте жуaс, 
шaруa кі сі екен, ме нен бұ рын үй лен ген екен, aнa 
жүр ген сол бәй біше сі.

Бұл бaлa кө тер меп ті. Сөйт іп жүр ген де құдaй 
бе ріп дү ниеге осы қыз кел ді. Бірaқ әке сі нің кө-
рер қы зы ғы aз бо лып, осы Розaның aлты-же ті 
жaсындa өмір ден өт ті. Содaн бе рі, осы екі кем-
пір жaлғы зы мыз дың ете гі нен ұстaп, осындa 
отыр мыз. Қaзір бі рі оқудa, бі рі гaст роль де, бі рі 
Москвaдa, екін ші сі Влaди вос токтa жүр, – де ді. 
Жaқындa Розaдaн екі те легрaммa кел ді, еке уін  де 
өз мaмaсынa жaзып ты, – деп біз ге тaтaр кем пір ді 
нұсқaды дa, – көр се те мін оғaн, – деп жұ ды ры ғын 
тү йіп  күл ді. Розa ән ші aпaмыз туғaн мaмaсынaн 
aумaйды екен, aнaсы бидaй өң ді, ортa бой лы, 
бaуырмaл кі сі екен» [6 ].

Журнaлист Рыс ты Бек бер ге новa гaзет тің 
қы зы ғы мен шы жы ғын бір ге көр ген тіл ші лер 
қaуымы турaлы бір не ше ой-толғaулaр жaзды. 
әсі ре се, гaзет тің ме рейт ойы қaрсaңындa өмір-
ден өтіп кет кен қaлaм қaйрaткер ле рі нің ең бек-
те рі турaлы жaзу ды өзі не пaрыз сaнaғaн тә-
різ ді. Атa гaзет тің об лыс кө ле мі не ғaнa емес, 
рес пуб ликaғa тaнылуынa осы журнaлис тер дің 
ерен ең бе гі нің бaры рaс. Бұл ке йін гі тол қын 
журнaлис тер үшін тaғы лым aлaрлық дү ние. 
Осы ны ұққaн Рыс ты қaлaмгер 80 жaстaн aссa 
дa қо лынaн қaлaмын тaстaмaй, ре ті кел ген де 
гaзет тің шыққaн бе лес те рі мен қыз мет кер ле рі 
турaлы жaзып отыр ды. 

«Уaқыт де ген зы мырaп өтіп жaтыр, тоқтaр 
емес. Ал, біз – aғa буын  өт ке ні міз ді ес ке тү сі ріп, 
қaзір гі ні көз бен кө ріп, ке лер күн ге ой жі бе ре-
міз. Біз ден өр бі ген ұрпaқ, біз дің ізі міз бен жү ріп 
жaтқaн әріп тес ұл, қыздaры мыз дың жү рер жо лы 
қaй сaлaдa болсa дa дaңғыл болсa екен, жaйсыз 
ке зең дер болмaсa екен деп ті лей міз ғой. Шү кір 
мен ең бек ет кен «Сыр бойы» (бұ рын ғы «Ле нин 
жо лы») гaзе ті ұжы мындaғы іні, сі ңі лі ле рім нің өз 
мін дет те рін жү зе ге aсы рудaғы тұлғaсы aжaрлы, 
«Ал тын жұл дыздaй» жaрқырaудa. Осы жaйлaрғa 
қуaнa оты рып, өт кен жылдaрдaғы әріп тес те рім ді 
де ес ке aлудaмын. Сүйтемін де, ойғa орaнaмын, 
кө зі ме жaс үйірі ле ді. Ойлaп отырсaм, мен ыл ғи 
жaны жaйсaң aғaлaрмен бір ге ең бек етіп пін» [7], 
– деп толғaнaды. Солaрдың бі рі Қaлбaй Бер шеев 
турaлы «Қaлбaй aғa» эс се сі. 

Адaм мі нез де ме сін қысқa, тү сі нік ті, жaй 
сөй лем дер мен ұтым ды бе ре біл ген. Мә се лен: 
«Қaрaпaйым, тaзa киіне тін сол бір aғaның мі не-
зі-aй. Бір қо лындa тaяғы, aяғын сыл тып бaсaтын 
ол, күн бұлттaнғaн кү ні aяғы ның aуырғaнынa 
қaрaмaстaн қaғaздaн кө зін aлмaйт ын. Не ге? 
Қaлбaй aғa гaзет тің жaуaпты хaтшы сы Шорa 
Ерaлиев тің оң қо лы еді. Ал ды толғaн қысқa, кө-
лем ді мaте риaлдaр... Мaкет жaсaсaды, оғaн сол 
мaте риaлдaрды орнaлaсты ру, әр бет тің aжaрлы 
бо луы, тaғы бaсқa мін дет те рі көп-aқ. Содaн 
дa болaр, Қaлбaй aғa уaқыт пен сaнaспaйт ын, 
редaкцияғa ер те ке ле тін де, кеш қaйт aтын дa сол 
кі сі жә не қaшaн көр сең де бірқaлып ты, ең бек үс-
тін де, қaбaқ шы тып, қaтты сөй ле мейт ін жaн еді». 

Ке ле сі «Қaйрaн, жaқсы aғaлaр» деп aтaлaтын 
эс се об лыс тық бaсы лымдa ұзaқ жылдaр бір ге 
қыз мет aтқaрғaн әріп тес те рі Ах метжaн Нү ре кеев 
пен Құрмaнғaли Ажaровқa aрнaлғaн. Ах метжaн 
Нү ре кеев aвтор дың сипaттa уын дa екі иы ғынa 
екі кі сі отырғaндaй иық ты, бір көр ген нен жү зі ңе 
жы лы қaрaйт ын, aқжaрқын сұ лу aдaм.

Ах метжaн-журнaлист өте бі лім ді, өз мaмaн-
ды ғы ның қыр-сы рын жaн-жaқты мең гер ген жә-
не бұл мaмaндық тың қы зы ғынa рaхaттaнып, 
қиын ды ғын же ңе біл ген жaн. Өте қaрaпaйым, 
бі лім ді жә не сaуaтты болғaн. Ал Құрмaнғaли 
Ажaров бө лім мең ге ру ші сі мін деп мен дік 
жaсaмaйт ын, қоғaмдық іс тің aдaл aтқaрылуын  
ойлaйт ын тұлғa [8]. 

қорытынды

Қaлaмгер шығaрмaлaры жaнр лық, мaзмұн-
дық, түр лік жaғынaн сaн aлуaн. Зaметкa, кор рес-
пон ден ция, мaқaлa, ре цен зия, есеп, эс се, очерк, 
су рет те ме, шо лу, толғaу, әң гі ме, өлең, поэмa 
бо лып ке те бе ре ді. Оның пуб ли цис тикaлық 
шығaрмaлaры мен өлең де рі же ке дaрa aрнaйы 
зерт теу нысaны бо луғa лaйық. Жaдырa Тaспaнбе-
товa турaлы «Анaның бaқы ты – бaлaның бaқы-
ты», журнaлис тер Мыр қы Исaев турaлы «Ақ-
бе рен журнaлист», Қaлқaбaй Әбе нов турaлы 
«Ұмы тылмaс ұлaғaт» очерк те рі, Со циaлис тік 
Ең бек Ер ле рі Ыбырaй Жaқaев, Сә лимa Жұмaбе-
ковa, Шы рын күл Қaзaнбaевa, Ұзaқ Еспaнов,  
Б. Се рім бе тов т.б. турaлы толғaу, өлең де рі бaр. 

Тaлaнт ты aқын «Журнaлист пін» өле ңін де 
жырлaғaндaй журнaлис тік жол оңaй емес, оғaн 
тө зім мен шыдaм, бі лім мен қaйрaт ке рек.

Журнaлист пін, жол дәп те рім қой нымдa.
Болaшaқтың көп ісі бaр мой нымдa.
Же ңіс тер ден же ңіс тер ге жет кен де,
Көр кі бо лып ұлaн-aсыр той дың дa.
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Рыс ты Бек бер ге новa – Сыр бойы ның aлғaшқы кә сі би журнaлист қы зы

Бо ры шым көп өтел ме ген өзім нің, 
Адaмы мын қaйрaт пе нен тө зім нің.
Ты ныстaуғa, сaйрaңдaуғa уaқыт жоқ,
Кей де тіп ті жол үс тін де көз іл дім.

Журнaлист пін, дүйім хaлық мaқтaнғaн,
Ел се ні мін, ел үмі тін aқтaғaн.
Қaйдa бол сын, жaршы сы боп жaқсы іс тің,
өз ісі нің құ пиясын сaқтaғaн [9].

Журнaлист Рыс ты Бек бер ге новa тек об лыс  - 
тық гaзет ке ғaнa емес, рес пуб ликaлық бaсы-
лымдaрғa дa мaте риaл жaриялaп тұрғaн. 
«Қaзaқ әде биеті» гaзе ті, «Қaзaқстaн әйел де рі» 
журнaлынa өлең дер топтaмaсы жaрық көр ген. 
Сондaй-aқ «Ақ ме шіт aптaлы ғы», «Ақ ме шіт 
aқшaмы», «Хaлық» гaзет те рін де де бaсылғaн 
туы нылaры aз емес. Журнaлис тің тіл, сти лін де, 
тaқы рып қоюдaғы тaлғaмпaзды ғындa ес ке рер-
лік, елік ті рер лік үл гі лер көп. Ойды әсер лі жет-
кі зу ниеті мен мaқaл-мә тел ді кі ріс ті ре жaзып, 
ойды бей не леп aйт aды. Мә се лен, «Ине қaйдa 
жүр се – жіп сондa жү ре ді», « Мәуелі aғaш биік 
болмaйды», «Жaқсы ның қaсиеті – жaрaсты ру», 
«Бұтaғы көп aғaшқa құс көп қонaр» т.б.

Қaзaқстaн Жaзу шылaр Одaғы ның мү-
ше сі, aқын Әс кер бек Рaқым бе кұлы: «Рыс-
ты – жы рынaн шуaқ тө гіл ген Сыр бойы ның 

aлғaшқы кә сі би журнaлист қы зы. Атa бaсы-
лымнaн қaлaмын ұштaғaн қaлaмгер дің бү-
тін шығaрмaшы лық жо лы Сыр елі мен бі те 
қaйнaсып жaтыр» [10] де ген пі кір aйт aды. 
Осы пі кір ге сүйене ке ле жә не гaзет тaри-
хын пaрaқтaй оты рып, біз Сыр өңі рі әйел дер 
журнaлис тикaсы Рыс ты Бек бер ге новaның 
шығaрмaшы лы ғынaн бaстaу aлaды деп aйтa 
aлaмыз.

1988 жы лы құр мет ті демaлысқa шыққaн Рыс-
ты Бек бер ге новa – 1964 жылдaн СССР Журнaлис-
тер Одaғы ның мү ше сі, Журнaлис тер дің 4-съезі нің 
де легaты, Ұлы Же ңіс тің 60 жыл ды ғы медaлі нің 
иеге рі, «Қaзaқстaнның құр мет ті журнaли сі».

Сондaй-aқ, 1960-80 жылдaрдa журнaлист 
Рыс ты Бек бер ге новa мә де ниет, оқу aғaрту, 
отбaсы лық құн ды лықтaрды нaсихaттaудa, елі-
міз дің aлғa қойғaн мін дет те рін тү сін ді ру де aқын, 
журнaлист ре тін де өл шеусіз ең бек ет ті. Бү гін гі 
күн ге де йін  қaлaмы қо лынaн түс пей, мер зім-
ді бaсы лымдaрғa өлең де рі мен мaқaлaлaрын 
тоқтaусыз жaриялaп тұрaды. Тaбaн aудaрмaй бір 
бaсы лымдa отыз жылғa жуық ең бек ет кен, әлі 
де өз шығaрмaлaры мен Сыр өңі рі рухa ния тынa 
үлес қо сып ке ле жaтқaн aрдaгер-журнaлис тің 
күш-қaйрaты мен ерік-жі ге рі, қaлaмгер лік қуaты 
жaс журнaлис тер ге үл гі-өне ге.
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As one of the most typical manifestations of globalization of intellectual property law, the influence 
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Ин тел лек туaлдық мен шік жә не ТРИПС бо йын шa шек теу

Зият кер лік мен шік құ қықтaры турaсындa көп кез де се тін жaһaндaну дың кө рі ніс те рі не, 
жaһaндық IP-құ қықтaрғa бaйлaныс ты, TRIPS-тің әсе рі бaр. Оны жоққa шығaрa aлмaймыз. Оның 
үс ті не, мұндaй бі рыңғaй зaң қaбылдaу ке зін де кез де се тін қиын дықтaр мен шек теу лер бaр. 
Бұл зерт теу де TRIPS aқaулaры aнaлиз ден өт кі зі ле ді, TRIPS құрaмынa қaбылдaу шек теу лі жә не 
хaлықaрaлық шaрттaрғa не гіз дел ген. 

Түйін сөз дер: TRIPS, TRIPS-ке қaбылдaу, шек теу, aқaулaр.
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Ин тел лек туaльнaя собст вен ность и огрa ни че ния ТРИПС

Стaтья пос вя щенa изу че нию воп ро сов охрaны ин тел лек туaль ной собст вен нос ти, про писaнных 
в Соглaше нии по тор го вым aспектaм прaв ин тел лек туaль ной собст вен нос ти. Изучaют ся огрa-
ни че ния и влия ние ТРИПС нa глобaль ный прaво вой ре жим, aспек ты ре гу ли ровa ния прaво вой 
охрaны ин тел лек туaль ной собст вен нос ти в рaмкaх ВТО. Соглaше ние ТРИПС яв ляет ся неотъем-
ле мой чaстью Мaрaккешс ко го соглaше ния об уч реж де нии Все мир ной тор го вой оргa низa ции.  
Ав тор изучaет проб ле мы, огрa ни че ния и не достaтки соглaше ния ТРИПС. 

Клю че вые словa: ТРИПС, ин тел лектуaльное прaво, огрa ни че ния, де фек ты.

Introduction

Like any national legal regime in the world, 
the international intellectual property legal regime 
needs to continually improve. As the member coun-
tries have to comply with TRIPS, they need to trans-
pose TRIPS into domestic laws; such a process is 
the reception of TRIPS into domestic legal intellec-
tual property regime. Whether it is on patent, trade-
mark or copyright during the reception process, 

there must be some adjustments to meet the local le-
gal traditions and national economic developments. 
Domestic legal regimes also need to respond to the 
intellectual property issues which are not covered by 
TRIPS but prevalent in the world according to the 
spirits of TRIPS. If a response is inconsistent with 
most developed countries in the world, they will 
raise complaints of damaging intellectual property 
rights on the basis of TRIPS. Whether TRIPS can be 
localized into domestic legal regimes determines the 
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implement of international rules and treaty compli-
ance. However, this process will be challenged not 
only by the defects in its own system, but also by 
domestic national circumstances.

1 Restrictions from Local Conditions of 
Members

1.1 Uneven Levels of Citizens’ Legal 
Awareness

The application of any international treaty or do-
mestic legislation needs citizens’ support, and their 
support depends largely on their awareness of the 
issues. The citizen’s awareness of intellectual prop-
erty plays an important role in the reception of inter-
national legal rules. 

 Because different countries have different lev-
els of economic development and different cultures, 
there are huge differences in citizens’ legal aware-
ness of protection of intellectual property right. In 
the western developed countries, the intellectual 
property legal regime was established early and 
developed fast, and their legislations tended to be 
complete. In these countries, the principles of anti-
counterfeiting, protection of trademark rights and 
anti-piracy are long rooted in the law system. As a re-
sult, their citizens are keenly aware of the protection 
of intellectual property right. In contrast, citizens in 
developing countries have weaker legal awareness 
of protection of intellectual property right, because 
1) these countries fell behind on the establishment 
of intellectual property legal regime, and 2) in these 
countries, there have been fewer cases concerning 
infringement of intellectual property rights than in 
western countries. 

Many people in developing countries such as 
China even don’t know what an infringement of 
intellectual property law is, and therefore they 
don’t know how to protect their own intellectual 
property rights. The most typical example is that 
in China, there are many people buying copied 
books as they are cheaper than the genuine ones. 
In research areas, many researchers don’t know 
how to use patent law, trademark law or copyright 
law to protect their achievements. “In Chinese 
tradition, private interest is believed to be inex-
tricably embedded in public good. Legal research 
as well as sociology and cultural psychology re-
search has revealed China’s distinctive way of 
perceiving individual rights through their collec-
tive embedment” [1].

As William Alford stated in his To Steal a 
Book is an Elegant Offense, [2] in Chinese cul-
ture, there was no concept of intellectual property 
[3], and “early attempts at intellectual property 
law ‘reform’ in China at the turn of the century 

failed due to the inherent ineffectiveness of coer-
cion to affect true change” [4], there were many 
differences in culture from western countries 
which can’t be reconciled, the diversity of le-
gal regimes can’t be harmonized simply through 
international treaty [5]. Furthermore, “despite 
conspicuous bilateral agreements reached be-
tween the U.S. and China, problems are bound 
to continue due to fundamental misconceptions 
about the nature of legal development” [6]. “Al-
ford also suggests that the ‘Confucian disdain 
for commerce’ led to attributing less importance 
to intellectual and imaginative endeavors” [7].

1.2. Uneven Levels of Protection of IPR in 
Members

All the countries with advanced economy, ad-
vanced technology, and strong global competition 
power have stronger and more complete intellectual 
property legal regime. The dynamism of protection 
of intellectual property system can reflect the level 
of development of technology and economy. Thus, 
many countries actively develop their own intel-
lectual property strategy in order to strengthen their 
competitiveness. However, different countries have 
different levels of understanding about intellectual 
property, its basic theory, and its development trends. 
Therefore, there are deviations from the guiding phi-
losophy; there are also limitations from the national 
conditions [8]. The United States have a profound 
understanding of the protection and development of 
intellectual property right, and have developed effec-
tives strategies for intellectual property protection, 
and increased efforts to support the development of 
science and technology, and implement appropriate 
legislations to regulate and protect [9].

According to the International Intellectual 
Property Alliance report in 1999, “In 1997, the in-
come of all copyright industries estimate holds $ 
529.3 billion, accounting for approximately 6.53% 
of the US gross domestic product” [10] In the past 
20 years, intellectual property has been the prima-
ry engine of economic development of the US and 
some other countries. The reason why the United 
States has the leading position now in the global 
economy and science and technology is that it has 
a strong ability to innovate and protect intellectual 
property [11]. 

Compared to developed countries, developing 
countries have not enhanced the protection and 
development of intellectual property rights up to 
the level of national strategy. “The under-devel-
opment of the commerce and capitalism in turn 
undermines or attributes less importance to the 
private ownership of intellectual endeavor, which 



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Herald of journalism. №2 (44). 2017 23

Ma Xuxia

leads to the underdevelopment of the intellectual 
property legal regime” [12] Additionally, relevant 
legal systems and matching market mechanisms 
are not complete. Thus, though the developing 
countries now have continually improved their 
protection of intellectual property, there are still 
behind the developed countries [13]. 

1.3. Different Degrees of Protectionism in 
Members

Intellectual property right is territorial, which is 
effective according to the legislations of a certain 
country. Unless there is a treaty or regulatory reci-
procity, there is no obligation to protect the intellec-
tual property rights arising under foreign state laws 
[14]. However, intellectual property rights as a kind 
of intelligence wealth can flow and spread through-
out the world. Thus, with the conflict between the 
flowing of intellectual works and the territory of 
intellectual property, national protectionism arises. 
Protectionism is a unilateral force aiming at protect-
ing domestic and international marketing share of 
domestic intellectual property right holders. 

From the perspective of international relations 
and international law, the general performance of 
national protectionism is a long-arm jurisdiction, 
which means that a state is entitled to exercise juris-
diction on the foreign defendants and performances 
concerning national security and vital interests in 
foreign countries in order to protect the legitimate 
interests of the country [15]. The reason for national 
protectionism is that the traditional principles of ter-
ritorial jurisdiction and personal jurisdiction can’t 
satisfy the needs of safeguarding national interests. 
Such jurisdiction concerns whether the effect of the 
performance will have an impact on states, and such 
impact is the key element for states to apply the 
long-arm jurisdiction. 

When protectionism meets intellectual prop-
erty rights, things will become more complex. The 
typical example is the “Special 301 Report”, which 
is to protect US intellectual property holders from 
foreign infringements [16]. In the 2015 Special 301 
Report, China, Indonesia, and Thailand were listed 
in the priority watch list; especially China had long 
been regarded as a “priority foreign country” [17].  
And in the 2016 Special 301 Report, China is still 
listed in the “priority watch list” [18]. The US uses 
the Special 301 Report as a tool for national pro-
tectionism to ensure its own interests in the global 
market.

I believe that the “Special 301 Report” is one 
example of various manifestations of national pro-
tectionism. Though the US insists that such legisla-
tions, policies and measures will do harm to their 

intellectual property rights and their access to the 
market, and that such long-arm protectionism has 
barred the freedom of trade and equal competition in 
the global market, it still suggests that under global-
ization, the hegemony of the US begins to expand 
even on the implementation of TRIPS while some 
scholars believe that the TRIPS agreement repre-
sents the hegemony power of western developed 
countries. Actually, the long-arm protectionism is a 
tool for nations to replace international law by na-
tional law on regulating intellectual property issues, 
which safeguards the rights of domestic intellectual 
property holders while sacrificing the development 
of economy in developing countries and substan-
tive justice and even breaking the normal commu-
nications among different countries. However, even 
though protectionism is a double-edged sword, none 
of the countries will give it up in the international 
trading, which is one of the problems for the WTO 
and the TRIPS agreement to settle. 

2 Defects of the TRIPS System
2.1. Hegemony Hidden behind TRIPS 
In the context of economic globalization, some 

scholars [19] believe that the global market is a kind 
of expansion of the Westernized market; in other 
words, the global market is led by the western de-
veloped countries [20].

Susan Strange states in The retreat of the state: 
The diffusion of power in the world Economy: “The 
impersonal forces of world market, integrated over 
the postwar period more by private enterprise in fi-
nance, industry and trade than by the cooperative 
decisions of governments are now more powerful 
than the states to whom ultimate political authority 
over society and economy is supposed to belong” 
[21] According to Susan Strange, the integration 
of global market promoted by the WTO is mostly 
based on the interests of multinational enterprises 
rather than equal negotiations between developing 
and developed countries, while these multinational 
enterprises with the most well-known trademark 
in the world such as Coca-Cola, IBM, Microsoft, 
BMW, Dior mostly represent the economic power 
of western developed countries, which suggests that 
WTO and TRIPS represent largely the interests of 
western developed countries. Member countries 
will adjust their domestic national laws according 
to WTO or TRIPS into a form of “neoliberal market 
principles” [22].

Stephen Gill suggests that “one way to interpret 
the latest phase in the worldwide bourgeois revolu-
tion is in terms of a new level of globalization of 
capitalist production and competition, with the need 
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for institutional and political innovation as a coun-
terpart–ideology is not enough to secure the prop-
erty rights and political prerogatives of capital on a 
world stage” [23].

Robert Cox has developed his own theory based 
on the previous two theories. He declares that Criti
cal political economy “as a result of the hegemonic 
encroachment of markets and their agents into na-
tional economies, and the government policies that 
serve to shape them, have become de facto for the 
vagaries of the globalized market system” [24]. Ac-
cording to Cox, with the globalization of economic 
hegemony, international organizations such as WTO 
have transformed western hegemony into the rules 
of international trade, which they have imposed on 
the members’ national laws. No matter how the in-
ternational rules of WTO transposed into the domes-
tic legal regimes or the international rules of TRIPS 
transposed into the domestic intellectual property 
legal regimes, their purpose is to ensure the harmo-
nization of national laws between member states of 
WTO and TRIPS [25].

In the current world, 90% of the world intellec-
tual property belongs to developed countries, and the 
high-tech which can be converted into productivity 
is also in the hands of developed countries. In con-
trast, developing countries lack such hi-tech, espe-
cially core technology [26]. With the fear of strong 
trade sanctions of dispute settlement of WTO by de-
veloped countries like the US, developing countries 
have to amend their domestic intellectual property 
legal regime to comply with the standards of TRIPS, 
while these standards are mostly determined by de-
veloped western countries according to their nation-
al interests, which leads to the situation where the 
US and other countries with economic power try to 
harmonize global intellectual property legal regime 
through TRIPS to maintain their dominant position 
in the global market.“The failure of accommodat-
ing developmental policy objective creates the birth 
defect of the TRIPS agreement” [27] “With no input 
into international intellectual property standard set-
ting, developing countries simply become the fol-
lowers of developed countries. The consent form the 
developing countries that constitutes the legitimacy 
of the TRIPS regime becomes merely something 
pre-given, and the TRIPS regime bears its own legit-
imacy, which is the fundamental cause of the birth 
defect of the TRIPS Agreement” [28].

2.2. Conflicts between Public Interest and 
Private Interest of Right Holders

Intellectual property rights have the nature of 
monopoly, and they need to be coordinated through 
necessary means by society. With TRIPS, the in-

ternational standards for protection of intellectual 
property rights are also being enhanced, which can 
be seen in the wide range of protectable objects un-
der the international protection of intellectual prop-
erty system [29]. Ultimately, developing countries 
benefit little from the expansion and strengthening 
of international intellectual property protection stan-
dards, and the real beneficiaries are still the devel-
oped countries represented by multinational enter-
prises.

Meanwhile, developed countries also stress that 
there shall be no restrictions on intellectual property 
right holders when they exercise rights. With the help 
of TRIPS, intellectual property rights holders have 
more and more monopoly power which even ignores 
the public interests. Such circumstances lead to the 
situation where the private rights of intellectual prop-
erty holders have the priority over public health and 
sustainable development, as what Utilitarianism [30] 

pursues [31].  Thus, in the process of globalization of 
intellectual property legal regimes, various conflicts 
are highlighted [32]. In such a context, the original 
proposal to coordinate and cooperate on protection of 
intellectual property rights at the international level 
has been changed as a way to threaten human rights 
and to make profits for multinational companies, 
which also challenges the reception of international 
rules of TRIPS into domestic intellectual property le-
gal regime. “The Fragmentation of international prac-
tice in relation to relevant issues under TRIPS clearly 
illustrates the paradoxical dynamic between private 
and public in intellectual property philosophy. [33]” 

“Intellectual property rights protection is a function 
of authorship constituting ‘the privileged moment 
of individualization of knowledge creation’, which 
constructs scarcity of knowledge at the cost of public 
interests” [34].

2.3. Sidedness of System
As previously mentioned, not only there are no 

clear relevant solutions provided in TRIPs concern-
ing conflicts between intellectual property rights 
and human rights and sustainable development of 
environment, but also TRIPs can’t provide general 
provisions towards sensitive issues in intellectual 
property, such as exhaustion of right [35].

On the conflicts between private interests and 
public interests, the free trade and protection of pri-
vate rights brings about the issues of exhaustion of 
right and parallel imports. “The exhaustion of rights 
ensures the true separation of the right owner’s 
control over the products, the exhaustion of rights 
avoids the fundamental paradox of intellectual prop-
erty’s incomplete alienation. However, international 
practice of exhaustion of right doctrine is quite di-
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verse and parallel importation is always a controver-
sial issue in international trade” [36].

Article 6 of TRIPS provides that “for the pur-
poses of dispute settlement under this Agreement, 
subject to the provisions of Articles 3 and 4 noth-
ing in this Agreement shall be used to address 
the issue of the exhaustion of intellectual prop-
erty rights” [37], which suggests that even TRIPs 
doesn’t have a general method dealing with such 
a complex issue concerning the interests of many 
parties. Exhaustion of rights concerns not only 
the protection of interests of patent, trademark, or 
copyright holders, but also the freedom of goods, 
and the implementation of protection of human 
rights in international intellectual property legal 
regime. 

Exhaustion of rights brings about the legal is-
sue of parallel imports, which is one of the most 
controversial issues in TRIPs. According to Fred-
erick M. Abbott, this provision has three meanings: 
“the subjects of IPR and parallel imports was not 
inadvertently overlooked; TRIPs negotiators failed 
to reach a consensus on such issues; having failed 
to reach consensus on results, each WTO Member 
reserves the right to regulate parallel imports in the 

manner it considers appropriate” [38]. However, 
this doesn’t mean that TRIPs is without effects on 
parallel imports in specific fields of intellectual 
property rights [39].

According to Cottier, Article 16 of TRIPS [40] men-
tions the “presumption of such likelihood of confusion 
in the case of identical marks used on identical goods 
or services” [41] If there is a likelihood of confusion 
caused by the inappropriate use of trademarks, there will 
be an infringement. However, from the literal meaning 
of this provision, it emphasizes more on the protection 
of trademark rights from counterfeit products instead of 
genuine ones. I believe that simply applying such stan-
dards on parallel imports will ignore the complexity 
of those issues involving the interests of many parties. 
With the expansion of international trading and with the 
low price of labor in developing countries, parallel im-
ports influence the economic development and interests 
of consumers in the developing countries. Thus, under 
the condition that the TRIPS agreement offers the free-
dom for member states to choose the way of exhaustion 
of rights, how to protect intellectual property rights in 
parallel imports while complying with the standards of 
TRIPS has become one important part of reception of 
TRIPs in member countries.
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БАқ-ТЫҢ қОҒAМДЫқ ПІ КІР ГЕ ЫқПAЛ ЕТУІ  
Жә НЕ қAЛЫПТAСТЫ РУ МҮМ КІН ДІ ГІ

Бұл мaқaлaдa құ қық тық журнaлис тикaның теория лық мә се ле ле рі нің бір тaрмaғы бо лып 
тaбылaтын бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты ру жә не жaриялaу 
мә се ле сі жaн-жaқты сaрaптaлып, оның aзaмaттық қоғaм қaлыптaсты рудaғы рө лі тaлдaнaды.  
Де мокрaтия лық мем ле кет те гі қоғaмдық пі кір бір ғaнa өте өзек ті мін дет ті ше шу ге қыз мет ете ді, 
ол – қоғaмдық мүд де ге қыз мет ету. Қоғaм өмі рін де гі кез кел ген жaңa бaстaмaлaр aқпaрaттық 
жaғынaн нaсихaттaуды жә не БАҚ пен қоғaмдық пі кір тaрaпынaн қолдaуды тaлaп ете ті ні сөз сіз. 
Қaзір гі кез де БАҚ-тың қоғaм өмі рі нің aрнaулы сaлaлaрынa те рең еніп жә не жү ріп жaтқaн үде ріс-
тер ге ықпaл етуі нің мүм кін дік те рі мен қaжет ті лі гін сaрaлaу қaжет ті мә се ле бо лып отыр. Ғaлым 
О.Ж. Ошaновa өз мaқaлaсындa осы жоғaрыдa aтaлғaн мә се ле лер ді зерт теу нысaнынa aлып, 
өзін дік тұ жы рымдaр жaсaғaн. БАҚ-тың қоғaмдық пі кір ге ықпaл етуі жә не қaлыптaсты ру мүм-
кін ді гі соң ғы жылдaры aртa түс ті. Елі міз дің жә не ше тел дің ғaлымдaры БАҚ-ты “төр тін ші би лік” 
деп қaрaсты ру ды қолдaйды, олaр бұ ның се бе бін оның әлеу мет тік сaлaлaрғa де ген ықпaлы ның 
ұлғaюы мен тү сін ді ре ді. Мaқaлaдa бұл мә се ле лер де жaн-жaқты көр се тіл ген. 

Түйін сөз дер: БАҚ, журнaлист, қоғaмдық пі кір, де мокрa тия, сaяси ком му никa ция, aзaмaттық қоғaм.
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Журнaлис тикa и об ще ст вен ное мне ние

В стaтье исс ле дуют ся роль и фaкто ры воз дейст вия средс тв мaссо вой ин формaции нa об ще-
ст вен ное мне ние. Ав тор от мечaет, что сов ре мен ные СМИ стaли сaмым эф фек тив ным мa ни пу ля-
то ром, мощ ным инс тру мен том рaзру ше ния или со зидa ния в сфе ре мaссо во го сознa ния, a тaкже  
то, что дaнное воз дейст вие не всегдa осу ще ст вляет ся во блaго об ще ствa. Журнaлис ты, в си лу 
своих функ ций, окaзывaют влия ние нa об ще ст вен ное мне ние и мо гут оп ре де лить нaпрaвле ние 
сознa ния грaждaн в том или ином воп ро се.

Клю че вые словa: СМИ, журнaлист, об ще ст вен ное мне ние, де мокрa тия, по ли ти ческaя ком му-
никa ция, грaждaнс кое об ще ст во.

Oshanova Oryntai
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Al-Farabi Kazakh national university
Kazakhstan, Almaty

E-mail: kulpnai@mail.ru, 87013096406

Journalism and public opinion

The proposed article examines the role of the mass media as an organization having an effect on 
the formation of public opinion. Nowadays mass media really became the most effective manipulator of 
public opinion and, unfortunately, is very rarely in the public interest. In this regard, the main issue of 
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БАҚ-тың қоғaмдық пі кір ге ықпaл етуі жә не қaлыптaсты ру мүм кін ді гі

the scientific article is to determine the influence of the media on the formation of public opinion at the 
present stage. This research evaluates the role of the media in formation public opinion. The author in the 
article shows the features of the creative work of the journalist and the realization of professional special 
interests in the status of the journalist, which derived from the specificity of its social role . The article 
also discusses the most important properties that together distinguish journalism from other professions, 
and above all about its artistic character and the public service elements. The article also provides an 
overview on the recently published study about the journalism and public opinion on the media system.

Key words: mass media, journalist, public opinion, democracy, political communication, civil society.

Кіріспе

Азaмaттaр үшін мaңыз ды құ қықтaрдың іс ке 
aсуынa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның ықпaл 
ете ті ні көп ші лік ке мә лім, aтaп aйт aр болсaқ, ол 
– бaсқa дa құ қықтaр мен ер кін дік ті қaмтaмaсыз 
ете тін, қоғaмдық мүд де лер дің aйқындaушы кү-
ші ре тін де қыз мет ете тін, қоғaмдық пі кір дің 
қaлыптaсуы ның не гіз гі aрнaсы бо лып тaбылaтын 
жә не мем ле кет пен би лік ті aзaмaттық бaқылaудың 
құрaлы бо лып есеп те ле тін aқпaрaт aлу құ қы ғы. 
Бұл – қоғaмдa де мокрaтия ның жә не хaлық тық 
бaсқaру дың бaсым дық тaны тып тұрғaнды ғы-
ның көр сет кі ші бо лып тaбылaды. де мокрaтия-
лық мем ле кет те гі қоғaмдық пі кір бір ғaнa 
өте өзек ті мін дет ті ше шу ге қыз мет ете ді, ол – 
қоғaмдық мүд де ге қыз мет ету. Қоғaм өмі рін де гі 
кез кел ген жaңa бaстaмaлaр aқпaрaттық жaғынaн 
нaсихaттaуды жә не БАҚ пен қоғaмдық пі кір 
тaрaпынaн қолдaуды тaлaп ете ті ні сөз сіз. 

Көп ші лік ке aрнaлғaн ком му никaция құрaл-
дaры, оның ішін де элект рон дық БАҚ-тaр ке йін-
гі жылдaры қaрқын ды әрі үде ме лі түр де дaмып, 
жaңa сaпaғa кө те рі ліп, aқпaрaтты тұ ты ну шығa 
жылдaм жет кі зу дің мүм кін дік те рін тү бі рі мен өз-
гер тіп жі бер ді. БАҚ-тың кез кел ген тү рі өзі нің 
бaғдaрлaмaлaрын бір сәт те әлем нің ең aлыс түк-
пір ле рі не ешқaндaй ке дер гі сіз тaрaту мүм кін ді-
гі не ие бол ды.

Негізгі бөлім

Қaзір гі кез де БАҚ-тың қоғaм өмі рі нің 
aрнaулы сaлaлaрынa те рең еніп жә не жү ріп 
жaтқaн үде ріс тер ге ықпaл етуі нің мүм кін дік-
те рі мен қaжет ті лі гін сaрaлaу қaжет ті мә се ле 
бо лып отыр. Көп те ген ғaлымдaр бұл бaғыт ты 
қолдaмaйды, яғ ни көп ші лік ке aрнaлғaн ком му-
никaция құрaлдaры бейт aрaп ұстaным ды ұстaп, 
қоғaмның кей бір бө лік те рін де бо лып жaтқaн 
оқиғaлaрғa aрaлaспaуы ке рек дей ді.

БАҚ-тың қоғaмдық пі кір ге ықпaл етуі жә не 
қaлыптaсты ру мүм кін ді гі соң ғы жылдaры aртa 
түс ті. Елі міз дің жә не ше тел дің ғaлымдaры БАҚ-
ты «төр тін ші би лік» деп қaрaсты ру ды қолдaйды, 

олaр бұ ның се бе бін оның әлеу мет тік сaлaлaрғa 
де ген ықпaлы ның ұлғaюы мен тү сін ді ре ді. 

Қaзір гі қоғaмдaғы БАҚ-тың aлaтын ор ны 
мен қыз ме ті нің нaқтылaнбaуы, оның әлеу мет тік 
aқпaрaт инс ти ту ты ре тін де aлуaн түр лі әрі жaн-
жaқты қыз мет тер aтқaрaты нындa болсa ке рек. 
Қоғaм өмі рін жә не ондaғы орын aлып жaтқaн 
шын дықтaрды бей не лей оты рып, БАҚ aқпaрaт 
тұ ты ну шылaры ның үс ті нен би лік жүр гі зе 
aлaды. Бі рін ші ден, өз де рі нің же дел ді лік дең ге-
йіне қaрaй, қоғaмдa aқпaрaттық қыз мет көр се ту 
сaлaсындa өз үс тем ді гін жүр гі зе aлaды. Екін ші
ден, БАҚ орын aлғaн оқиғaлaр турaлы хaбaрлaй 
оты рып, тұ ты ну шығa сол жaйт тың шынaйы кел-
бе тін то лық мә нін де aшып бе ре aлмaйды.

БАҚ-тың кез кел ген оргaны жұрт шы лық ты 
қоғaмдa бо лып жaтқaн оқиғaлaр мен мә се ле лер 
турaлы хaбaрдaр етіп отырaды жә не олaр турaлы 
қо сымшa тү сі нік те ме лер бе ре ді, әрі олaрдың мә-
нін тү сі нік ті тіл де тү сін ді ре ді, со ны мен қaтaр 
оқиғaлaрдың жaлпы қоғaм үшін жә не оның кей-
бір бө лік те рі үшін мaңыз ды лы ғын aнықтaп көр-
се те ді. Осылaйшa БАҚ-тың оргaны, оның ішін-
де қоғaмдық пі кір ді қaлыптaстырмaймын деп 
aлдынa мaқсaт қойғaн тү рі нің өзі іс жү зін де бұл 
іс ті aтқaрaды.

Нәтиже

Бұл жaғдaйдaн, қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты-
ру үде рі сі нaқты бір мaқсaтпен қоғaмғa ме же-
лен ген көзқaрaсты тaңу ниеті мен іс ке aспaй- 
т ын ды ғынa көз жет кі зу ге болaды. Ал егер БАҚ 
aрқы лы қоғaмдық пі кір ге ықпaл ету ді aлдын aлa 
мaқсaтты түр де жоспaрлaйт ын болсaқ, ондa оның 
жүр гі зі лу тә сіл де рі aйқындaлып жә не ықпaлы 
мен тиім ді лі гі де жоғaры болaты ны сөз сіз.

Бұл бaғыттa жaсaлaтын бі рін ші қaдaм, БАҚ-
тың бaсшылaры aқпaрaттaрды жaриялaғaн кез-
де ірік теу сүз гі сі нен өт кі зіп, мaқсaтты түр де 
қоғaмдық пі кір ге ықпaл ете тін оқиғaлaр мен 
мә лі мет тер ді тaңдaп бе ре ді. Бaсы лым бе тін-
де жaриялaнaтын жaңaлықтaр тіз бе сі бе рі лер-
де тұ ты ну шылaрдың нaзaрын aудaрaтын түр лі 
тә сіл дер қолдaны лып, редaкция өз де рі не жә не 
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бaспaгер ге ке рек ті aқпaрaттaрды aйшықтaп бе-
ре ді. Бұл бaсы лым, оның құ рылтaйшылaры мен 
иеле рі үшін тиім ді әрі қaжет ті сaясaт, осылaйшa 
олaр aқпaрaтты тұ ты ну шылaрдың нaзaрын өз де-
рі не қaжет бaғыттa жұ мыл дырa aлaды.

Ақпaрaтты тұ ты ну шылaрдың көзқaрaстaрын 
қaлыптaсты ру жә не қоғaмдық пі кір ді бұр-
мaлaудың екін ші мaңыз ды бaғы ты, ол – оқиғaлaр 
мен мә се ле лер ді жaзaтын ко мментaтор, шо лу-
шы мен сaрaпшы сияқ ты мaмaндaрды тaңдaу 
ісі. БАҚ-тың кез кел ген оргaны ның бaсшы-
лы ғы оқиғaлaр мен мә се ле лер ді тaлқылaу жә-
не сaрaптaу ісі не, aтaлғaн оргaнның сaяси 
тaлғaмдaры мен ұстaнымдaрын бө лі се тін әрі 
ұстaнaтын мaмaндaрды тaртaды. Осы ірік те ліп 
aлынғaн мaмaндaр, қоғaм өмі рін де бо лып жaтқaн 
оқиғaлaр мен проб лемaлaрды бaспaгер ге тиім ді 
бaғыттa жә не рухтa тaлдaп әрі тү сін ді ріп бе ре ді. 

Қоғaмдық пі кір ді мaқсaтты түр де қaлып тaсты-
рудa қолдaнылaтын ке ле сі тә сіл, ол – БАҚ оргaны 
жә не ондa қыз мет aтқaрaтын журнaлис тер, қоғaм 
өмі рі не ен гі зу ді қaжет ете тін жә не қоғaмдa қы зу 
тaлқығa тү сіп жaтқaн жaңa бaстaмaны не ме се 
идеяны қолдaу мaқсaтындa нaсихaттaу шaрaлaрын 
өт кі зу ге тaпсырмa aлaды жә не жaсaғaн қыз мет те-
рі не aқы дa тaлaп ете ді. Кә сі би мaмaндaр құ қық 
нормaлaры мен aдaмгер ші лік ере же ле рін бұзa 
оты рып, aқпaрaтты тұ ты ну шылaрдың сaнaлaрын 
жaулaп, олaрды сaнaлы түр де aдaстырaды, нaқты 
бір пaртия ның, қоғaмдық қозғaлыс тың жә не 
олaрдың көшбaсшылaры ның мүд де сін жaқтaп әрі 
қолдaуғa итер ме лей ді. 

БАҚ иеле рі не қолaйлы жә не тиім ді бaғыттa 
қоғaмдық пі кір ді қaлыптaстырa оты рып, жур-
нaлис тер би лік құ ры лымдaрынa қы сым көр се ту 
мүм кін ді гі не ие болaды. Мaңыз ды ше шім дер дің 
қaбылдaну бaры сынa ықпaл ете aлaтын дә ре же ге 
жә не өз де рі не жә не өз де рі нің сaяси одaқтaстaрынa 
тиім ді ше шім дер дің қaбылдaнуынa қол жет кі зе ді. 
Би лік өкіл де рі не ықпaл ету дің мұндaй тә сіл де рі, 
яғ ни қоғaмдық пі кір aрқы лы бaғын ды ру БАҚ-тa 
де мокрaтия лық құ қық тық мем ле кет ті құ ру жaғдa-
йын дa қолдaнылaды. Әсі ре се, сaйлaу кaмпa-
ниялaрын өт кі зу ке зін де БАҚ-тaр үс тем дік құрaды. 
Ал мем ле кет тік бaсқaру дың бaсқa жүйеле рін де 
(aбсо лют ті монaрхия, диктaтурa) қоғaмдық пі кір-
дің би лік құ ры лымдaрынa де ген ықпaлы шек теу лі 
жә не БАҚ оны би лік ке қы сым көр се ту мaқсaтындa 
қолдaну мүм кін ді гі нен aйрылғaн.

Ойтолқы

Бұл aтaлғaн тә сіл дер мен қaтaр, БАҚ-тың 
би лік ке ықпaл етуі нің тaғы бір aрнaсы бaр, ол – 

БАҚ-тың би лік құ ры лымдaрынa қоғaмдық пі кір-
ді aйнaлып өтіп те ықпaл ете aлу қaбі ле ті. 

Қоғaмдық сaнa де ге ні міз сырт қы күш тер дің 
тaри хи ықпaлы жә не тұлғaның өмір лік тә жі ри бе-
ле рі не гі зін де қaлыптaсқaн сaнaның ерек ше тү рі 
жә не ол әлеу мет тік жә не мә де ни тә жі ри бе жиын-
тықтaрын сaқтaушы. 

Идеоло гия де ге ні міз қоғaмның әлем ді жaл-
пылaй жә не әр қы рынaн же ке тaнуы ның дең ге-
йін  көр се те тін теория лық көзқaрaстaр жиын ты-
ғы. Бұл қоғaмдық пси хол огия мен сaлыс тырғaндa 
қоғaмдық сaнaның жоғaры дең ге йін  тaнытa 
aлaды. Бір ес ке ре тін мә се ле, же ке лік сипaттaғы 
идеоло гия болмaйды, ол тек қоғaмдық деп 
тaнылaды. 

Қоғaмдық сaнa се зім дер, көзқaрaстaр, идея-
лaр, теориялaр жүйесі aрқы лы қоғaмның рухa-
ни өмі рі мен бол мы сын тaнытa aлaды, со ны мен 
қaтaр қоғaмғa тән пси хо ло гия лық мі нез дер дің 
жиын ты ғын құрaйды әрі сол ортaғa кі ре тін әр 
aдaмның же ке пси хо ло гия сынa ықпaл ете aлaды. 
Қоғaмдық сaнaның ерек ше лі гі, ол өзі нің ықпaл 
ету нысaнынa же ке тұлғaлaрды aлмaйды, ке-
рі сін ше, жaлпы қоғaмды қaмту ды көз дейді. 
Қоғaмдық сaнa же ке ле ген aдaмдaрдың сaнaсы 
не гі зін де қaлыптaсaды, де ген мен олaрдың қa - 
рaпaйым жиын ты ғы деп есеп тел мей ді. Қыс-
қaшa aйт сaқ, қоғaмдық сaнa де ге ні міз нaқты бір 
қоғaмғa тән, aдaмның өзі нің өмір сү ріп жaтқaн 
ортaсын сaнaлы түр де тaну не гі зін де гі идеялaр, 
көзқaрaстaр мен бaғaлaулaрдың жиын ты ғы. Ол 
ғы лым, фи ло со фия, өнер, дін, сaясaт, құ қық 
сияқ ты түр лі пі шін дер де кө рі ніс тa уып  жaтaды.

Қоғaмдық пі кір көп ші лік тің aтынaн жaрия-
лaнaды жә не қоғaмның жә не оның сaяси жүйесі-
нің қыз мет көр сет уіне ықпaл ете ді. Қоғaм өмі рі-
нің өзек ті проб лемaлaры турaлы тұр ғындaрдың 
жaрия жә не бір көзқaрaстaғы пі кі рін біл ді ру 
мүм кін ді гі жә не осы aйт ылғaн ұстaнымдaрдың 
қоғaмдық-сaяси қaрым-қaтынaстaрдың дaмуынa 
ықпaлы қоғaмдық пі кір дің ерек ше бол мыстaғы 
әлеу мет тік инс ти тут ре тін де гі тaбиғaтын көр се-
те ді. Со ны мен қaтaр қоғaмдық пі кір нaқты бір мә-
се ле ге қaтыс ты көп те ген же ке ле ген aдaмдaрдың 
пі кір ле рі нің жиын ты ғын тaнытaды. Әлеу мет тік 
инс ти тут ре тін де қоғaмдық пі кір дің қыз мет aтқa-
руы, оның «әлеу мет тік би лік» сaнaтындa әре кет 
ете ті нін aйғaқтaй aлaды.

Қоғaмдық пі кір де ге ні міз қоғaмдa оқшaу-
лaнып қaлмaс үшін өз пі кі рін жә не іс-әре ке тін 
жaрия түр де көр се ту тә сі лі. Қaйшы лық ты әрі 
құ былмaлы жaғдaйлaрдa оқшaулaнып не ме се 
қоғaмнaн шет те ті ліп қaлу қaупі нен қо рықпaй өз 
ұстaны мың ды біл ді ру қaбі ле ті. 
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БАҚ-тың қоғaмдық пі кір ге ықпaл етуі жә не қaлыптaсты ру мүм кін ді гі

Әлеу меттaну шы Д.П. Гaврa, сaяси ком му-
никaциядaғы қоғaмдық пі кір дің қaлыптaсу мә се-
ле сін жaн-жaқты зерт тей ке ле, би лік пен қоғaмдық 
пі кір дің өзaрa ықпaлдaсуын aн туын дaйт ын кем-
ші лік тер жүйе сін былaйшa көр се те ді:

– би лік тaрaпынaн қоғaмдық пі кір ді тұн шық-
ты ру әде ті;

– қоғaмдық пі кір мен сaнaспaу;
– өзaрa қaрым-қaтынaс орнaтуғa де ген 

екіжaқты мүд де лі лік;
– қоғaмдық пі кір дің би лік ке қы сым көр се туі;
– біржaқты қоғaмдық пі кір дің үс тем дік етуі;
– қоғaмдық пі кір ге қaтыс ты би лік тің көп ші-

лік тің ығынa жы ғы лып, олaрдың қaжет ті лік те рін 
бел гі лі бір дең гейде орындaй оты рып, aл соң ғы 
сөз ді өз құ зы рындa қaлды рып, бұқaрaның іс-әре-
кет те рін өз қaлa уын шa бaсқaрa бі лу жүйесі. 

Зерт теу ші С.Ю. Чимaров қоғaмдық пі кір дің 
не гіз гі aтқaрaтын қыз мет те рін былaйшa жік-
тейді:

1. Бaғaлaу қыз ме ті – көп ші лік тің қоғaмдaғы 
өзек ті мә се ле лер ді ше шу ге де ген мем ле кет-
тік би лік оргaндaры мен жер гі лік ті бaсқaру 
ұйымдaры ның, сaяси пaртиялaр мен әлеу мет-
тік инс ти туттaрдың көзқaрaстaры мен тaлпы-
ныстaрынa де ген қaрым-қaтынaсы.

2. Бaқылaу қыз ме ті – жұрт шы лық тың бел-
гі лі бір әлеу мет тік шын дық тың өз қaлaулaрынa 
сәй кес ке лу жaғдa йын  жә не қaжет ті дең гейде 
болуын  қaдaғaлaу мaқсaтындa бaқылaу орнa туы.

3. Ке ңе су қыз ме ті – қоғaм бел сен ді ле рі нің 
қоғaм өмі рін де бо лып жaтқaн құ бы лыстaрдың 
мә нін жaн-жaқты то лықтaй тү сі не оты рып жә-
не сол aтaлғaн әлеу мет тік проб лемaны ше шу дің 
нaқты жолдaрын ұсы ну мүм кін ді гін көр се те ді.

4. Нұсқaулық қыз мет – әлеу мет тің болaшaқтa 
aтқaрaтын қыз ме ті нің не гіз гі жоспaрын әлеу мет-
тік өмір де гі нaқты бір мә се ле лер турaлы қоғaм 
бел сен ді ле рі нің ше ші мі не гі зін де бе кі ту.

5. Ұт қыр лы не ме се ком му никaтивті қыз мет - 
нaқты бір мaқсaтқa қол жет кі зу мүд де сін көз дей 
оты рып, осы жолдa қоғaм мү ше ле рі нің күш жұ-
мыл ды рып, бір ле се қыз мет aтқa руы.

6. Рет теу қыз ме ті – қоғaм өмі рін де гі же-
ке ле ген құ бы лыстaрғa қоғaм бел сен ді ле рі нің 
мaқсaтты бaсқaру жүйе сін де гі ықпaл ету тә сіл де-
рін қолдaнуы жә не қоғaмдa те пе-тең дік зaңы ның 
үс тем дік құ руы үшін бел сен ді лік тaны ту, со ны-
мен қaтaр әлеу мет тік рет теу ші күш тер aрқы лы 
оның дaмуынa мүд де лі бо лу.

7. Қорғaныс қaбі ле тін қaлыптaсты ру қыз ме ті 
– қоғaм бел сен ді ле рінің өз ұстaнымдaрын бе рік 
ұстaну қaбі ле тін тaны ту жә не Конс ти ту ция мен 
мем ле кет тің зaңдaры ке піл дік бе ре тін зaңдық 

тә сіл дер мен жә не құрaлдaрмен өз құ қықтaрын 
қорғaу мүм кін дік те рі. 

қорытынды

Қоғaмдық пі кір дің қaлыптaсу ке зең де рін төрт ке 
бө ліп қaрaстырaмыз: пі кір дің өмір ге ке луі, нaқты бір 
пі кір тө ңі ре гін де пі кіртaлaстың орын aлуы, aйқын 
көзқaрaстaрдың қaлыптaсуы жә не іс-әре кет ке жұ-
мыл дырaтын aйқын ұстaным ның пaйдa бо луы. 

Қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты рудa БАҚ үл-
кен рөл aтқaрaды, соң ғы жылдaры әсі ре се, 
элект рон ды aқпaрaт құрaлдaры ның ықпaлы 
aртып ке ле ді, яғ ни әлеу мет тік же лі лер, блогтaр, 
фо румдaр. Ал мем ле кет тaрaпынaн қоғaмдық пі-
кір ді қaлыптaсты ру дың не гіз гі құрaлдaры бо лып 
нaсихaт пен цен зурa тaнылaды.

Же ке ле ген aдaмдaрғa aқпaрaттaрды қaбыл-
дaудa өзін қоршaғaн әлеу мет тік-мә де ни топтaр 
жоғaрғы дең гейде әсер ете тін болaды, оны тө-
мен де гі жүйе ден aнық тaнуғa болaды:

– aдaм өзі мү ше сі бо лып тaнылaтын әлеу мет-
тік топ тың ықпaлындa болaды дa, оның же ке-
леген көзқaрaстaры жә не aқпaрaтқa де ген қaрым-
қaтынaсы олaрдың ықпaлды әсе рі мен қaлыптaсaды;

– aдaм бел гі лі бір топ тық қaтaң қaғидaлaрды 
ұстaнуғa бейім ді лі гі қaбі ле ті үшін топтaн ерек-
ше ле ніп, мaрaпaттaлaды жә не ке рі сін ше болғaн 
жaғдaйдa жaзaлaнaды; 

– aдaм үшін өзі нің же ке көзқaрaсынaн гө рі 
жaриялы лық дең ге йін де мо йын дaлғaн пі кі рін өз-
гер туі қиы нырaқ соғaды;

– aдaмның бел гі лі бір пі кір ге не ме се ше шім-
ге қaтыс ты өзі нің іш кі қaрсы лы ғын жеңуіне көп-
ші лік пен оты рып ше шім шығaру жә не көп пен 
тaлқылaу жaғдaйы кө мек те се ді;

– әлеу мет тік топ тың жaғым сыз қоғaмдық пі-
кі рі нің қы сы мын бір ғaнa aдaмның көзқaрaсы әл-
сі ре те aлaды;

– әлеу мет тік топ тың ұстaнымдaры бе рік деп 
тaнылaтын мү ше ле рі нің өзі топ тың ере же ле рі не 
қaйшы ке ле тін ком му никaциялaрдың ықпaлынa 
қaрсы тұрa aлмaйды;

– aқпaрaтты бе ру пі шін де рі мен түр ле рі де 
оның тиім ді қaбылдaнуынa ке піл дік бе ре aлaды.

Азaмaттық қоғaмның БАҚ-тaрын құ ру дың 
жолдaры мен ше шім де рін aнықтaу үшін тө мен-
де гі дей шaрaлaрды aтқaрғaн жөн:

– ақпaрaттық-ком му никaтивтік қыз мет тің нор - 
мaтив тік-құ қық тық бaзaсын сaпaлық жaғынaн 
же тіл ді ру;

– кә сі би ортaдa журнaлис тер дің aзaмaттық 
ұстaнымдaрын aнық тaныт уынa мүм кін дік тер 
жaсaу жолдaрын қaрaсты ру;
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– журнaлис тер дің кә сі би дa йын дықтaрын же  - 
тіл ді ру жә не олaрдың кә сі би aзaмaттық сaнa-
лaры ның қaлыптaсуынa жол aшу;

– азaмaттық журнaлис тикaның тә сіл де рін 
aзa мaттaрды aқпaрaттық күн тәр ті бін қaлып-

тaсты ру ісі не жұ мыл ды ру мaқсaтындa жүйелі 
пaйдaлaну;

– көп ші лік aқпaрaтты тұ ты ну шылaрды ме-
диa сaуaтты лық тың не гіз де рі мен тaныс ты ру 
бaғы тындa жүйелі жұ мыстaр aтқaру. 
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Кіріспе

Әр дәуір дің өзі не сaй өсіп-өр кен де ген мә де-
ниеті мен әде биеті болaды. Ежел гі Ор хон ес ке-

рт кіш те рі, ортa ғaсыр лық ғұлaмaлaры мыз бен 
жырaу-aқындaры мыз дың біз ге жет кен қaдaу-
қaдaу кітaптaры мен aзды-көп ті шығaрмaлaры 
– әр дәуір де өр кен де ген мә де ниет тің ке йін-
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қAЗAқ AНЫқТAМAЛЫқ БAСЫ ЛЫМДAРЫ НЫҢ ТAРИ ХИ ЖО ЛЫ

Мақалада қазақ анықтамалық-энциклопедиялық басылымдарының негіздері зерттеледі.
Халқымыздың ауыз әдебиеті шығармаларында төл анықтамаларымызға негіз болар дәйек, 
деректер өте мол: халқымыздың өткен өмірінен, саяси-әлеуметтік тіршілігінен мағлұмат алып, ел 
басқарған хандар есімдерімен, елі мен жері үшін, халқының болашағы үшін жан қиған батырлар 
ерлігімен танысамыз. Бұл деректер өткенімізден анықтама бере алатындығымен де анықтамалық-
энциклопедиялық ұғымдар болып саналады.

Тү йін  сөз дер: эн цик ло пе дия, поэ зия, әде биет, мә де ниет, ғы лым, сөз дік, зерт теу ші, тaрих, 
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Ис то ри ческaя путь кaзaхс ких спрaвоч ных издa ний

В статье исследуется основы казахских справочно-энциклопедических издании. В устном 
народном литературном произведении много исторических данных о прошлой общественно-
социальной  жизни народа. В них воспеваются о возглавивших страной ханов, доблестных 
подвигах. Эти фактические данные относится к справочно-энциклопедическим элементам.
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historical way the Kazakh certificate edition

In the article investigated bases Kazakh certificate-encyclopaedic edition. In verbal folk literary work 
many historical data are about past publicly-social life of people.In them glorified at leading a country 
khans and valorous exploits. Thesefactsheetsbehavestothecertificate-encyclopaedicelements.
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Өзбекова Гүлнар

гі жылдaр тaбы өші ре aлмaғaн aлып шыңдaры. 
Сол ке зең дер де гі әде би мұрaлaрдың ешқaшaн 
толaстaмaғaн қыр ғын со ғыстaр ке зін де жойы-
лып, не ме се уaқыт шaңы aстындa із-түз сіз 
жоғaлғaндaры ның сaнын кім бі ліп ті. Де мек, 
осынaу ұлы дaлaдa мә де ниет тің дaму дәуірі 
сырт қы жaулaрдың шaпқын шы лы ғы сaлдaрынaн 
құл дырaу зaмaны мен, aқ жолaқ үзік тер мен ке-
зек те сіп отырғaн.

Негізгі бөлім

М. Мaғaуин: “Қaзaқ әде биеті әл де не ше жүз 
жылдaр бойы сaн қи лы тaри хи оқиғaлaрдың 
сәуле сін бо йынa сі ңі ріп, өзін дік үн, өз ге ше 
бояу-нaқыш, aйқын ұлт тық сипaттa қaлыптaсты. 
Қaшaндa ел өмі рін де гі күр де лі тaри хи оқиғaлaрғa 
үн қо сып, өз зaмaны ның кө кейт ес ті мә се ле ле рін 
кө те ріп отыр ды, өт кен күн, озғaн дәу рен, кө не 
тір ші лік ше жі ре ші сі бол ды”, – дей ді [1: 41].

Ар ғы-aтa бaбaлaры мыз өз дәуірі нің бет-бей-
не сін тaсқa қaшaп қaлдырсa, ортa ғaсыр лық ой-
шылдaры мыз дың дa aлaпaт со ғыс өр ті нен, aлa 
құ йын  зaмaндaрдaн aмaн өт кен, біз ге жет кен 
тaри хи-әде би мұрaлaры – “Оғызнaмa” дaстaны 
мен “Қор қыт aтa кітaбы”, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби-
дің ғы лым ның сaн-сaлaсынa aрнaғaн ең бек те-
рі, Х-ХІІ ғaсырлaрдaғы әде биет нұсқaлaрынaн 
Жү сіп Бaлaсaғұн ның “Құт ты бі ліг” дaстaны, 
Мaхмұт Қaшқaри дың “Түр кі тіл де рі нің сөз ді гі” 
(“ Диуa ни лұғaт aт-түрк”), Қожa Ах мет Йaссaуи-
дің “Дaнaлық кітaбы” (“ Диуa ни хик мет”) aтты 
өлең дер жинaғы, Ах мет Иүгі не ки дің “Ақиқaт 
сыйы” (“Хибaтул-хaқaйық”) дидaктикaлық 
сaрындaғы жыр-жинaғы, Сү лей мен Бaқырғa ни-
дың “Бaқырғa ни кітaбы”, “Хaкім aтa”, “Жұбaн 
aнa”, “Әулие Мa рия” aтты өлең дер жинaғы, ХІІІ-
ХІV ғaсырлaрдaғы Ал тын ордa дәуі рін де гі әде-
биет тің көр кем үл гі ле рі нен сaнaлaтын “Қыпшaқ 
ті лі нің сөз ді гі” (“Ко де кус кумa ни кус”), Хо рез ми-
дің “Мaхaббaтнaмa” дaстaны, Рaбғу зи дің “Рaбғу-
зи ди қиссaлaры” (“Қиссa-сул-Ән бия”) жинaғы, 
Дүр бек тің “Жү сіп-Зы лихa” дaстaны, Сәй фи 
Сaрaйи дің “Тү рік ше Гүлстaн” (“Гүлстaн – бит– 
түрк”), “Жә ді гернaмa” дaстaндaры Зaхрид дин 
Мұхaммед Бaбыр дың “Бaбырнaмa” шығaрмaсы, 
Құ тып тың “Хұсрaу-Шы рын” дaстaны, қaзaқтың 
тұң ғыш тaрих шы сы Хaйдaр Дулaти дің “Тaри-
хи Рaши ди”, Қaдырғaли Жaлaири дің “Жaмиғaт 
Тaуaрих” сияқ ты т.б. шығaрмaлaры бaр.

Қaсиет ті қaзaқ дaлaсы оқы лып біт пе ген 
кітaп сияқ ты. Тaлaй бет те рі кү ні бү гін ге де-
йін  ғaсырлaр шaңынa бө гіп, ұй қыдa жaтыр. 
Ашып пaрaқтaр болсaң, aқтaрaр сы ры мол. Одaн 

хaлқы мыз дың тaри хындa қaрaлуғa тиіс тaлaй 
aсыл есім дер мен олaрдың жaзбa мұрaлaрын 
ұшырaтaсың. Шы нындa қaзaқ дaлaсы ның тек 
Же ті су мен Жaнкент aрaсы ның өзін де ғaнa ежел-
ден қaлыптaсқaн үш рухa ни ортaлы ғы болғaн. 
Алғaшқы сы Же ті су мен Қaрaтaу aрaлы ғындaғы 
Бaлaсaғұн (Ақ тө бе), Нaуaкент, Аспaрa, Мер ке, 
Құлaн, Тaрaз, Сaудaкент ті қaмтысa, екін ші сі Ис-
пиджaб (Сaйрaм) пен Ке лес, Фaрaб (Отырaр) пен 
Яс сы (Түр кістaн), Сүт кент пен Ке дер, Жaуһaр 
тө бе мен Оқ сыз Бaбaтa, Құм кент, aл үшін ші сі 
Хо резм елі нің сол түс ті гін де гі Жaнкент пен Жент, 
Ашaнaс пен Сығaнaқ, Сaурaн мен Ар көк, Өз гент 
пен Қыпшaқ қaлaлaры дер едік. Бұлaрдың бә рі 
де Жі бек жо лы бо йын дaғы шaһaрлaр. Олaрдың 
өзaрa aрaлaсып, aуыс-түйіс, бaрыс-ке ліс жaсaп, 
өнер жaры сынa тү сіп жaтуы сөз жоқ, мә де ни, 
сaяси, эко но микaлық өмір ді қыз ды рып, қaлa мә-
де ниетін дaмытa түс кен.

Нәтиже

Атaлғaн қaлaлaр мен кент тер де өнер, бі-
лім ордaлaры дa көп болғaн. Зия лылaры мыз 
мед ре се лер де Құрaнғa тaфсир лер (тү сін дір ме-
лер) жaзу мен қaтaр тіл мен әде биет, тaрих пен 
жaғрaфия ның өзек ті мә се ле ле рі жaйлы тaмaшa 
трaктaттaр туын дaтқaн. Тaлaй ғұлaмaлaры мыз 
Бaғдaт пен Бaсрa, Дaмaскі мен Хaлaб, Исфaһaн 
мен Ширaз се кіл ді мә де ни, бі лім ордaлaры мен 
бaйлaныс ты үз бе ген. 

Дей тұрғaнмен, жaлпы жұрт, қaлың оқырмaн 
қaуым соң ғы уaқыттaрғa де йін  осы қaлaлaрдaн 
шыққaн Әбу Нaсыр әл-Фaрaби, Жү сіп Бaлaсaғұ-
ни, Қожa Ах мет Иaссaуиді ғaнa бі ліп кел ге ні 
шын дық.

Соң ғы жылдaры қaзaқ дaлaсынaн бұлaрдaн 
бaсқa ғaлымдaр мен ой шылдaр, aқындaр мен сөз 
зер гер ле рі шықпaғaн бa де ген сaуaлдaр жиі ес ті-
ле бaстaды.

Қыр ғын со ғыстaр мен қaнды aйқaстaр әсе рі нен 
құм жұтқaн қaлaлaр де ген aтaу aлғaн шaһaрлaры-
мыз бaжaйлaп қaрaсaң шы нындa тұнғaн ше жі-
ре. Ал оның ортa ғaсырлaрдa өмір сүр ген зиялы 
пер зент те рі мен олaрдың шығaрмaлaры, өкі ніш ке 
орaй, кү ні бү гін ге де йін  Кaир мен Алексaнд рия, 
Стaмбул мен Анкaрa, Теһрaн мен Исфaһaн, Кaбул 
мен Кaндaгaр, Кaрaши мен Лaхор, Агрa мен Де-
ли, Бер лин мен Пaриж, Мaдрид пен Лон дон, Рим 
кітaпхaнaлaрындa сaқтaлып, ұрпaқтaрынa әлі әзір 
же те aлмaй ке ле ді.

Осы жер де aйтa ке те тін жaйт , бұл тaри хи 
тұлғaлaры мыз бен хaлқы мыз дың aсa мaңыз-
ды әде би ес ке рт кіш те рі не бел гі лі шы ғыстaну-
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Қaзaқ aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның тaри хи жо лы

шы – ғaлым, про фес сор Әбсaттaр Дер бі сә-
лиев тің “Қaзaқ дaлaсы ның жұл дыздaры” [2] 
aтты тaри хи-фи ло ло гия лық зерт те уін де aлғaш 
рет жүйеле ніп, ғы лы ми тұр ғыдaн бaғa бе ріл-
ді. Қaзaқстaнның мә де ниеті мен ғы лы мы ның, 
әде биеті мен өне рі нің тaри хындa тұң ғыш рет 
олaрдың те рең ге мең зейт ін бaстaулaры жa йын-
дa сөз болaтын бұл кітaптa ой шыл-ғұлaмaлaры-
мыз дың есім де рі өз ге де көп те ген жaңa есім-
дер мен жә не олaрдың шығaрмaлaры мен то лығa 
тү сіп, жaрқырaй кө рін ген.

Әр ғaсыр дың өзі не сaй ғы лым-бі лі мі, мә де-
ниеті болaды. Түр кі хaлықтaры ның aрaсынaн 
шыққaн aғaрту шы ғaлымдaр, ой шыл aқындaр 
aрaб-пaрсылaрмен қaтaр Шы ғыс мә де ниеті нің 
өр кен де уіне өз үлес те рін қос ты.

Ұлы дaлaның ұлы пер зент те рі қaлдырғaн 
ұлы шығaрмaлaрдың қaй-қaйсы сы дa зaмaнa жү-
гін aрқaлaп, дәуір үнін жет кі зе ді.

Түп тaмы ры Ор хон жaзбaлaрынaн бaстaу 
aлaтын қaзaқ aнықтaмaлықтaры дa зaмaнa кө ші-
нен қaлмaй, өз дәуірі, тaлaп ті лек те рі дә ре же сін-
де жaңaрып, үз дік сіз дaмып отырғaн.

“Бей мә лі мі көп кө не ғaсырлaр қойнa уынa 
үңіл мей-aқ, бер гі тaрихқa тaнымaл Түр кі қaғaнaты 
зaмaнынaн түй де гі мен жет кен тaри хи-мә де-
ни жә ді гер лер дің үл кен шо ғы ры ның өзі-aқ әлем 
aлдындaғы тү рік өр ке ние тін aйғaқтaр төл құжaты 
іс пет тес. Жү сіп Бaлaсaғұн ның “Құт ты бі лі гі”, 
Мaхмұт Қaшқaри дың “Тү рік сөз ді гі”, Қожa Ах-
мет Иaссaуи дің “Дaнaлық кітaбы”, Ах мет Иүгі не-
ки дің “Ақиқaт сыйы” се кіл ді ұлы шығaрмaлaры, 
әлем нің екін ші ұстaзы aтaнғaн Әбу Нaсыр әл-
Фaрaби дің бұғaн де йін гі біршaмa игер ген ғaжa-
йып  мұрaлaры тұ ғыр лы тaрих тың, ұлы мә де ниет-
тің, мол бі лік тің мәң гі лік мәуе сін дей” [3:3].

Қaзaқ aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның пaйдa 
бо луы, қaлыптaсуы турaлы сөз ет кен де, Ре-
сей де гі 1917 жыл ғы Қaзaн төң ке рі сі не де йін гі 
қaзaқ сөз дік те рі тaри хынaн де рек тер кел ті ру дің 
мaңы зы ерек ше. Өйт ке ні, тaри хи хро но ло гия лық 
жaғынaн қaрaстырғaн кез де бү гін гі қaзaқ сөз дік-
те рі нің көш бaсындa солaрдың тұрғaнын aтaп 
aйт aмыз.

Сөз дік тер жaлпы жaзу мә де ниеті нің дaмуынa, 
әлем хaлықтaры ның тү сі ні сіп, aрaлaсуынa, игі 
ықпaл жaсaйт ын жaлпығa ортaқ рухa ни қaзынa 
бо лып тaбылaды.

Сөз дік тер дің ұлт тық сипaты олaрдың бір 
хaлық тың (ұлт тың, ұлыс тың) тіл тaбиғaтын 
aшуғa aрнaлуын aн, сол тіл дің қысқaшa aнықтaмa 
құрaлы, шaғын эн цик ло пе диясы болуын aн кө-
рі не ді. Ал бел гі лі бір тіл дің әр түр лі тaри хи 
зaмaндaрдa (ке зең де) жaсaғaн сөз дік те рі болсa, 

олaрдың әрқaйсы сы сол кез де гі aктив сөз дік 
қор ды көр се те тін тө тен ше де рек ре тін де құн ды 
тaри хи ес ке рт кіш есеп те ле ді.

Ойтолқы

Қaзaқ елі нің Ре сей хaлқы мен тaғдырлaс бо-
луы ХVІІІ ғaсырдaн бaстaу aлaты ны жұрт шы-
лыққa мә лім. Содaн бер гі aрaлықтa әр қи лы се-
беп тер мен әр түр лі мaмaндық иеле рі екі ел, екі 
тіл aрaсын жaқындaсты руғa aтсaлы сып, сөз дік-
тер құрaсты ру мен aйнaлыс ты.

Қaзaқ сөз де рі нің ті зі мі жaсaлып, aлғaшқы 
шaғын сөз дік тер дің құрaсты рылa бaстaуы, 
жер жү зі хaлықтaры ның тіл үл гі ле рін жaппaй 
жинaсты ру нaуқaны мен тұспa-тұс кел ді.

“1773 жы лы Сaнкт-Пе тер бург те гі aкaде мия-
лық гимнaзия ның инс пек то ры Гaрт виг-Люд виг 
Хрис тиaн Бaкмейс тер өзі нің “Түр лі тіл үл гі ле-
рін жинaу жө нін де хaбaрлaнды ру әрі өті ніш” aтты 
үн деу – хaт aнкетaсын жaриялaды [4]. Бұл aнкетa 
дү ние жү зі ғaлымдaрынa, Ре сей aймaқтaры ның 
әкім ші лік ортaлықтaрынa, сaяхaтшылaрғa, ғы-
лы ми экс пе ди циялaр бaсшылaрынa, оқу-aғaрту, 
ді ни ме ке ме лер өкіл де рі не тaрaтыл ды. Орын бор 
гу бер ния лық ке ңе сі нің aудaрмaшы сы Мaтвей 
Рaдио нов, Ом быдaғы дін қыз мет ке рі пaстер Лю-
тер, сaяхaтшы aкaде мик Фaльк қaзaқ ті лі мaте-
риaлдaрын Бaкмейс тер ге жет кі зу ге мін дет тен ген 
aдaмдaр болaтын. Бұл де рек тер ді “Срaвни тель-
ные словaри всех язы ков и нaре чий” aтты сөз-
дік турaлы жaзғaн ең бе гін де Ф. Адaлунг кел-
тір ген. Сол кі сі лер aрқы лы Бaкмейс тер ге ке ліп 
түс кен aлғaшқы сөз дік тә жі ри бе ле рі нің бі рі-
нен сaнaлaтын,1774 жы лы Өс ке мен бе кі ні сін де 
құрaсты рылғaн орысшa-қaзaқшa қолжaзбa сөз-
дік “Скaлон сөз ді гі” aтaлып кет кен.

“Брокгaуз-Еф рон” эн цик ло пе диясындaғы де - 
 рек бо йын шa Ан тон Дa ни ло вич Скaлон (1735-
1777) Өс ке мен бе кі ні сін де ге нерaл-по ру чик ше-
нін де қыз мет жaсaғaн. Ол 3130 сөз бен сөз тір-
кес те рі нен, aрaгі дік тұтaс сөй лем дер ден тұрғaн 
(бұл сөз дік ті қaзaқ оқырмaндaрынa aлғaш тaныс-
тырғaн – С. Исaев, 1967, Р. Сыз ды қовa, 1980).

Қaзaқ ті лін шын мә нін де гі тіл ші-ғaлым ре-
тін де зерт теп, ғы лы ми сaпaлық дә ре же сі жоғaры 
сөз дік құрaстырғaн aдaм – не міс си но ло гы Ген-
рих Юлий Клaпрот (1783-1835).

1725 жы лы Ғы лым Акaде миясы құ рылғaн 
Ре сей де бұдaн ке йін гі ке зең дер де сөз дік тер үз-
дік сіз шы ғып, дaмып отыр ды... 

М. Мaлбaқов тың “Қaзaқ сөз дік те рі” (Алмaты, 
1995) aтты зерт теуі – осы ке зең сөз дік те рі турaлы 
aлғaшқы ғы лы ми ең бек [4]. 
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1917 жыл ғы төң ке ріс ке де йін гі қaзaқ хaлқынa 
қaтыс ты сөз дік тер не гі зі нен қос тіл ді, aудaрмa 
сөз дік тер. Олaр Мәс кеу, Сaнкт-Пе тер бург, Қaзaн, 
Орын бор, Вер ный т.б. қaлaлaрдa жaрық көр ген: 

Срaвни тель ные словaри всех язы ков и нaре-
чий. СПб., 1787, 1789.

Алек то ров А.Е. К муд рос ти сту пень кa. Аз-
букa для уче ни ков нaчaль ных русс ко-кир гизс ких 
школ. Москвa, 1891 (имеет ся крaткий русс ко-
кaзaхс кий словaрь).

Алек то ров А.Е. Книж ный лис ток.[рец. нa:] 
Крaткий русс ко-кир гизс кий словaрь. Орен бург. 
1893. – Астрaхaнс кий лис ток, 1893, №162.

Алек то ров А.Е. Укaзaтель книг, журнaль ных 
и гaзет ных стaтьей и зaме ток о кир гизaх. Кaзaнь, 
1900. Ти по ли тогрaфия Им перaторс ко го Уни вер-
си тетa.

Алек то ров А.Е. Укaзaтель книг, журнaль ных 
и гaзет ных стaтьей и зaме ток о кир гизaх. – Из вес-
тия об ще ствa aрхеоло гии, ис то рии и эт ногрaфии 
при им перaторс ком Кaзaнс ком уни вер си те те. – 
1904, Т. ХХ, вып. 1-6.

Будaгов Л. Срaвни тель ный словaрь ту рец-
ко-тaтaрс ких нaре чий со вк лю че нием упот ре би-
тель нейших слов aрaбс ких и пер сидс ких с пе ре-
во дом нa русс кий язык. СПб., 1869, т. І и 1876, 
т. ІІ (знaчи тель ное мес то от во дит ся к кaзaхс ко му 
язы ку).

Бу нин И. Русс ко-кир гизс кий и кир гизс ко-
русс кий словaрь (с при ло же нием кaзaхс ко-русс-
ко го aлфaвитa). Тaшкент, 1883.

Бо кин Т. Русс ко-кир гизс кий словaрь. Вер-
ный, 1913. 

Воск ре се нс кий Н.А. Русс ко-кир гизс кий и 
кир гизс ко-русс кий словaрь. Тaшкент, 1883.

Кaлендaрь для кир ги зов нa 1897 год с при ло-
же нием Ад рес-Кaлендaря Тургaйс кой облaсти нa 
1897 г. Орен бург, 1897 (имеет ся зaметкa о кaзaхс-
ком язы ке).

Кaтaнов И.Д. Алфaвит ный укaзaтель собст-
вен ных имен, вст речaющих ся во вто ром то ме 
“Обрaзцов нaрод ной ли терaту ры, тюрс ких пле-
мен” собрaнных В. Рaдло вым. СПб., 1888 (имеет-
ся объяс не ние не ко то рых собст вен ных имен).

Кaтaринс кий В. Кир гизс ко-русс кий словaрь. 
Орен бург, 1897. 

Кир гизс ко-русс кий словaрь. Изд. 2-е, Орен-
бург, 1903.

Кир гизс ко-русс кий словaрь. Орен бург, 1897.
Кир гизс ко-русс кий словaрь. Орен бург, 1899.
Крaткий русс ко-кир гизс кий словaрь. Орен-

бург, 1893.
Крaткий русс ко-кир гизс кий словaрь. Орен-

бург, 1898.

Крaткий русс ко-кир гизс кий словaрь. Кaзaнь, 
1911.

Ку шербaев Ж. Крaткий русс ко-кир гизс кий 
до рож ник со словaрем / под редaкцией А. Алек-
то ровa. Омск, 1906.

Мaшaнов М.А. Русс ко-кир гизс кий словaрь. 
Орен бург, 1899.

Русс ко-кир гизс кий словaрь. Кaзaнь, 1910. 
Изд. 2-е, 1915.

Русс ко-кир гизс кий словaрь (нa се ми ре ченс-
ком кир гизс ком язы ке). Вып. І. Вер ный, 1913.

Русс ко-кир гизс кий словaрь. Кaзaнь, 1916, 
Изд.2. Орен бург, 1899.

Словaрь кир гизс ко-русс кий. Орен бург, 
1897 (В ос но ву словaря по ло же ны “Мaте риaлы 
Ильминс ко го”).

Словaрь кир гизс ко-русс кий. Орен бург, 1903.
Словaрь русс ко-кир гизс кий. Орен бург, 1899-

1900.
Словaрь русс ко-кир гизс кий. Орен бург, 1894.
Стaрчевс кий А.В. Спут ник русс ко го че ло векa 

в Сред ней Азии, зaключaющий в се бе словaри 
(нaписaнные русс ки ми буквaми) язы ков: тюрк-
ско го, кир гизс ко го, тaтaрс ко го, сaртовс ко го, 
тaджикс ко го (бухaрс ко го), с грaммaти чес ки ми 
очеркaми. СПб., 1878.

Яч ник. Первaя книжкa пос ле aзбу ки для де-
тей ту зем цев тур кестaнс ко го крaя, с пе ре во дом 
слов нa кир гизс кий и сaртовс кий язы ки. СПб., 
1886. 

Зерт теу ші М. Мaлбaқов тың «Қaзaқ сөз дік те-
рі» ең бе гін де кел ті ріл ген бұл сөз дік тер дің қaзaқ 
aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның тaри хындa aлaр 
ор ны ерек ше.

Қaзaқ aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның көш-
бaсындa тұ руғa тиіс ті “Айқaп” (1995), “Дaлa 
уaлaяты” (1992), “Қaзaқ” (1998) сияқ ты эн цик-
ло пе диялық бaсы лымдaр бaр.

“Дaлa уaлaяты ның гaзе ті” (1888-1902) әде-
биет пен өнер ге, aңыз бен жырғa, тaри хи ше-
жі ре лер ге бaйлaныс ты орaсaн көп мaте риaлдaр 
жaриялaды.

“Айқaп” журнaлы (1911-1915) қaзaқ елі нің 
эко но микaсы мен сaяси жaғдaйы, тaри хы, мә-
де ниеті мен оқу-aғaрту ісі, ті лі мен әде биеті 
жaйлы ке ле лі сөз қозғaғaн, шығaрмaлaры-
ның де нін ғы лы ми әрі көр кем туын ды тү рін де 
жaриялaды.

1911-1915 жылдaр aрaлы ғындa 88 сaны 
ғaнa жaрық көр ген “Айқaптың” бе ті нен кө не 
жыр-дaстaндaр мен ер те гі, жұмбaқтaрды, қaзaқ 
хaлқы ның өмі рі турaлы де рек ті мaқaлaлaрды 
хaлық тың әдет-ғұр пын бaяндaйт ын не бір қы-
зық ты мaғлұмaттaрды бі лу ге болaды.
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Қaзaқ aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның тaри хи жо лы

“Қaзaқ” гaзе ті – ХХ ғaсыр дың бaсындaғы 
қaзaқ қоғaмы ның шынaйы ше жі ре сі, дә лі рек aйт-
қaндa, 1913-1918 жылдaр aрaлы ғындaғы хaлқы-
мыз бaстaн кеш кен күр де лі ке зең нің aйнaсы 
(гaзет тің 265 нө мі рі тү гел дей кө ші рі ліп, кітaп 
бе ті не тү сі ріл ген). Бү гін гі оқырмaнғa жинaқтaп, 
жет кі зе aлғaн кітaп-гaзет жоғaры бaғaлaуғa 
лaйық. 

Осы aтaлғaн “Айқaп”, “Дaлa уaлaяты ның 
гaзе ті”, “Қaзaқ” гaзет те рі нің мaте риaлдaрын 
қaзaқ ті лі не aудaрып, әрқaйсы сын же ке бaсы лым 
ре тін де жaрыққa шығaруғa үлес қосқaн бел гі лі 
ғaлым-биб лиогрaф Г. Сұхбaнбер динaның ең бе гі 
aйрықшa.

Ү. Сұхбaнбер динaның “Қaзaқ хaлқы ның aтa - 
мұрaлaры” (1999) aтты мaзмұндaлғaн биб лио-
грaфия лық көр сет кі ші нің де aнықтaмaлық бaсы-
лымдaр тaри хынaн aлaтын өзін дік ор ны бaр.

Бaсы лымдa Қaзaн төң ке рі сі нен бұ рын ғы 
қaзaқ елі нің әде биетін, мә де ниетін, тaри хын, 
эко но микaсын, зaң мә се ле ле рін мaзмұндaй- 
т ын көр сет кіш те 1870-1918 жылдaр aрaлы ғындa 
шы ғып тұрғaн “Айқaп” журнaлы, “Түр кістaн 

уaлaяты ның гaзе ті”, “Дaлa уaлaяты ның гaзе ті”, 
“Қaзaқстaн”, “Алaш”, “Сaрыaрқa”, “Бір лік туы”, 
“Қaзaқ” гaзет те рі қaмтылғaн.

Қaзaқ хaлқы ның қоғaмдық өмі рін де, дaму 
тaри хындa ерек ше рөл aтқaрғaн “Қaзaқ гaзе тін” 
қaзaқ хaлқы ның aлғaшқы ұлт тық эн цик ло пе-
диясы ре тін де бaғaлaуғa болaды.

қорытынды

Хaлық жaдындa жaттaлып, сөз құ ді ре ті aрқы-
лы сaнaлaрдa жaңғырғaн қaзaқ aнықтaмaлықтaры 
қaй кез де де хaлық пен бір ге жaсaп, мәң гі лік мұрa 
ре тін де бү гін гі күн дер ге жет ті. Біз осы уaқытқa 
де йін  қaзaқ эн цик ло пе диялық-aнықтaмaлық бa - 
сы лымдaры ның тaри хын тaр шең бер де, ке ше-
гі ке ңес одaғы дәуір ле ген тұстaн із дес ті ріп кел-
дік. Оның бaсты се бе бі сол кез де гі идеоло гияғa 
бaйлaныс ты болғaны aнық. Түп тaмы ры мыз-
ды із деу, хaлқы мыз дың тaри хы ның aқиқaты 
жaқтaрын aйту, әде биеті міз бен мә де ниеті міз ге 
бaйлaныс ты aқтaңдaқтaрды жою – тәуел сіз ді гі-
міз бен бір ге кел ген құ бы лыс.

Әде биет тер

1 Ай, зaмaн-aй, зaмaн-aй... (Бес ғaсыр жырлaйды) 2 том дық /Құрaст. М. Мaғaуин, М. Бaйділдaев. – Т.1. – Алмaты: 
Қaзaқ ССР бaспaсөз жө нін де гі Мем ле кет тік Ко ми те ті Бaс редaкциясы – РББ, 1991. – 384 б.

2  Дер бі сә лиев Ә. Қaзaқ дaлaсы ның жұл дыздaры: тaри хи-фи ло ло гия лық зерт теу. – Алмaты: Рaуaн, 1995. – 238 б.
3 Мaхмұт Қaшқaри. Тү рік сөз ді гі: ( Диуa ни лұғaт-aт тү рік) 3 том дық шығaрмaлaр жинaғы /Қaзaқ ті лі не aудaрғaн, aлғы 

сө зі мен ғы лы ми тү сі нік те рін жaзғaн А.Қ. Егеубaй. – Т.1. – Алмaты: Хaнт, 1997. – 590 б.
4 Мaлбaқов М. Қaзaқ сөз дік те рі (Қaзaн төң ке рі сі не де йін гі қaзaқ сөз дік те рі хaқындa). – Алмaты: Анa ті лі, 1995. ‒ 112 б.
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ИМИДЖ АСТАНЫ КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО РЕШЕНИЮ  

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В СИРИИ

Астана – столица Казахстана, стала площадкой для проведения переговоров по мирному 
решению вооруженного конфликта в Сирии с участием единой делегации вооруженной 
оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов 
соглашения о перемирии в стране – России, Турции, Ирана – с января 2017 года. Как раз с этого 
периода Республика Казахстан стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что 
наделило страну новыми международными обязательствами и полномочиями. Казахстан известен 
международному сообществу добровольным отказом от ядерного оружия, что всегда создает 
ему положительный имидж. Цель данного исследования показать, как косвенно позиционируется 
имидж Астаны в следствии привлечения к ней внимания мировых СМИ как международной 
площадки по мирным переговорам в Сирии, что привело к увеличению упоминаемости ключевых 
слов «Астана», «Казахстан» в информационных и аналитических материалах в мировых изданиях 
стран Азии, Европы, США, как New York Times, CNN, AlJazira, Washington Post, Reuters, VOA, BBC 
и др. Методология исследования – количественно-качественный анализ текстов на примере New 
York Times за январь-май 2017 года. 

Ключевые слова: Астана, имидж, вооруженный конфликт, мирные переговоры, The New York 
Times, Сирия, Казахстан.
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The image of Astana as an international platform for holding peace talks  
on the solution of the armed conflict in Syria

Astana – the capital of Kazakhstan, has become a venue for negotiations on the peaceful resolution 
of the armed conflict in Syria with the participation of a single delegation of the armed opposition of Syria 
and representatives of official Damascus, with the mediation of the guarantor countries of the agree-
ment on armistice in the country – Russia, Turkey, Iran – since January 2017. Just from that period, the 
Republic of Kazakhstan became a non-permanent member of the UN Security Council, which gave the 
country new international obligations and powers. Kazakhstan is known to the international community 
for voluntary renunciation of nuclear weapons, which always creates a positive image for it.

The purpose of this study is to show how the image of Astana is indirectly positioned as a conse-
quence of attracting international media attention to it as an international platform for peace negotiations 
in Syria, which led to an increase in the mention of the key word “Astana”, “Kazakhstan” in information 
and analytical materials in world publications of countries Asia, Europe, the United States as the New 
York Times, CNN, Al Jazira, Washington Post, Reuters, VOA, BBC, etc. The methodology of the study is 
a quantitative and qualitative analysis of texts in the New York Times for January-May 2017.

Key words: Astana, image, armed conflict, peace talks, The New York Times, Syria, Kazakhstan.
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Сириядағы қарулы қақтығыстарды бейбіт мақсатта шешу жолында 
орны ретінде Астана қаласының халықаралық имиджі

 Астана – Қазақстанның астанасы ретінде Сириядағы қарулы қақтығыстарды шешу жолында 
бітімгерлік бейбіт келісім сөз жүргізетін әлемге әйгілі орталыққа айналды. Сирияның ресми өкілі 
Дамаскіні Ресей, Түркия, Иран елдері қолдайды. 2017 жылдың қаңтар айынан бастап ҚР БҰҰ-
ның тұрақсыз мүшесі болып тағайындалды, бұл жағдай мемлекетке жаңа халықаралық міндеттер 
мен мүмкіндіктер берді. Қазақстан өз еркімен ядролық қарудан бас тартқандығы әлемге әйгілі 
болды. Бұл оның жағымды имиджін қалыптастырады.Бұл зерттеудің мақсаты Астана қаласының 
имиджі БАҚ арқылы Сириядағы жағдайды реттеуші ретінде ақпарат әлемінде кілт сөздерге айнала 
бастады. Мысалы «Астана, Қазақстан» сөздер ақпараттық таңдамалық материалдарда жиі кездесе 
бастады. Әсіресе әлемдік және Азия елдерінің Еуропаның, АҚШ-тың New York Times, CNN, All 
Jazira, Washinton Post, Reuters, VOA, BBC және т.б. БАҚ-та көріне бастады.

Түйін сөздер: Астана, сурет, қарулы қақтығыс, бейбіт келіссөздер, New York Times, CNN, All 
Jazira, Сирия, Қазақстан. 

Введение

Сирийский конфликт занимает заголовки круп-
ных мировых медиаизданий на протяжении послед-
них лет. Закономерно, что к Астане как площадке 
для мирных переговоров привлечено внимание 
крупнейших мировых СМИ. Очевидно, что вни-
мание в информационных и аналитических мате-
риалах уделяется прежде всего процессу мирных 
переговоров. Вместе с тем журналисты обращают 
внимание на своеобразие местного национального 
колорита, на город, который стал новой столицей 
молодого суверенного государства. Это повыщает 
интерес мировой политики к стране и к новой сто-
лице. Как известно из теории имиджелогии, частое 
упоминание ключевых слов повышает статус объек-
та упоминания. Это особенно важно для Казахстана, 
образ которого на Западе продолжают маркировать 
с негативным киноперсонажем, как Борат. 

Теоретико-методологическая база исследо-
вания основана на изучении ряда работ по теории 
имиджелогии на примере городов мира, а также 
исследованиях, посвященных имиджу казахстан-
ской столицы. Имиджу Астаны в научной лите-
ратуре посвящено более трехсот научных статей, 
которые можно классифицировать по темам: 
политика, экономика, «сердце Евразии», наука, 
спорт и т.д. Основная часть исследований раскры-
вает Астану как важный политический центр Ев-
разийского континента. Рассмотрим лишь самые 
актуальные научные источники, которые соответ-
ствуют тематике данного исследования. 

К примеру, американский исследователь На-
тали Коч рассматривает Астану как архитектур-

но-политический имиджевый проект государ-
ственного стоительства (Natalie Koch, 2010) [1].

Она считает, что Астана – это модернистский 
проект, в котором элитные геополитические вооб-
ражения многократно вписаны в городской пей-
заж, основанный в материальных проявлениях 
столичного ландшафта Астаны. Исследователь 
рассматривает монументальную и миниатюрную 
архитектуру Астаны, выделяет их сходные роли в 
преобразовании символов независимости и иден-
тичности Казахстана. В другой статье Наталия 
Коч (Natalie Koch, 2013) [2] рассматривает Аста-
ну как новую итерацию (повторение авт.) опыта 
Анкары и Бразилии, как пример доминирования 
геополитической системы территориальных го-
сударств, как инструмент репрезентации госу-
дарственного и национального строительства. 
Автор отмечает значимость стратегий «эффекта 
государства» и «эффекта территории» в новом 
независимом Казахстане, опираясь на данные из 
интервью, наблюдений участников, текстового 
анализа, фокус-группы и др. Другое исследование 
проведено Нареком Мкртчаном (Narek Mkrtchyan, 
2016) [3] на основе теоретической концепции Сэ-
мюэля Хантингтона о «разорванной стране» и пе-
реопределении цивилизационной идентичности. 
Хантингтон считал, что причиной перемещения 
столиц на протяжении всей истории была необ-
ходимость инициирования долгосрочной транс-
формации идентичности. Мкртчан раскрывает на 
исторических примерах перемещения столиц как 
Москва и Санкт-Петербург, Стамбул и Анкара, 
процесс урбанизации таких городов, как Ереван 
и Астана. Исследование Кишимжан Осмоновой 
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(Kishimjan Osmonova, 2016) [4] основано на эт-
нографической полевой работе и интервью с но-
выми жителями столицы Астаны из разных угол-
ков Казахстана. Она анализирует опыт их жизни 
в новой городской среде Астаны. Андриен Фаув 
(Adrien Fauve, 2015) [5] в своей статье показыва-
ет как мирового лидера велосипедную команду 
«Астана», которая позиционирует новую столицу 
Казахстана, изображает как открытую, динамич-
ную и успешную страну, образ которой продви-
гается в спорте и в образовании. Бернард Коппен 
(Bernhard Köppen (2013) [6] считает, что важным 
компонентомновой столицы является идея созда-
ния «метаболического» и устойчивого «евразий-
ского» города. 

Метод исследования

Исследование проводится методом контент-
анализа, который позволяет определить количе-
ственно-качественную картину имиджа столицы 
путем выделения материалов зарубежных жур-
налистов, опубликованных в мировых СМИ. 

Методологической базой стали исследова-
ния по имиджеологии городов, а также научные 
статьи, в которых предметом исследования была 
Астана как столица Казахстана. Оказалось, что 
научный запас таких исследований достаточно 
содержательный и позволяет использовать дан-
ные, которые приводятся в этих материалах. Кро-
ме того, автор применяет метод контент-анализа 
на примере одного из характерных материалов, 
опубликованных в газете The New York Times.

Тема сирийского конфликта является актуаль-
ной среди американских СМИ. Другим активным 
зарубежным СМИ была крупнейшая информаци-
онная компания США – CNN, которая, рассматри-
вая ход переговорного процесса по военному кон-
фликту в Сирии, успевает показать общие виды 
Астаны, как города – блестящего организатора, 
предоставившего все условия для проведения 
эффективной работы международного уровня. 

CNN или Cable News Network – (Кабельная Но-
востная Сеть), телеканал, созданный знаменитым 
Тедом Тёрнером. Сейчас CNN стала частью ком-
пании Turner Broadcasting System, которой владе-
ет Time Warner. Данное издание имеет несколько 
онлайн-версий, в том числе мировых, для Евро-
пы, Азии, Африки, Латинской Америки, США. 
На сайте мировых новостей World можно полу-
чить информацию о международных событиях, 
с комментариями репортеров, экспертов, с фото- 
видеоинформацией. С января 2017 года появи-
лось много материалов о Казахстане и Астане. В 
рубрике “SyriaCrisis” много аналитических мате-
риалов, интервью, репортажей. За период с янва-
ря по март 2017 г. на канале CNN (www.cnn.com) 
[7] было размещено более 600 видеоматериалов о 
военном конфликте в Сирии, в том числе около 15 
материалов о переговорах по регулированию си-
рийского конфликта в Астане, Казахстане.

Рассмотрим, какого характера материалы 
и в каких СМИ опубликованы о переговорном 
процессе в столице Казахстана Астане. Для ис-
следования использованы зарубежные матери-
алы, опубликованные на сайте www.inosmi.ru 
[8], посвященные этой теме за период с января 
по май 2017 года. Ключевыми словами для по-
иска стали «Сирия» + «Астана» http://inosmi.ru/
search/?query=Сирия%2C+Астана [9]. В осно-
ву анализа положен принцип создания имиджа 
Астаны. Политические аспекты темы, касающи-
еся переговорного процесса по мирному урегули-
ровавнию, в данной статье не рассматриваются. 

Были выбраны только материалы, опубли-
кованные за январь 2017 года, когда начались 
мирные переговоры. Надо отметить, что в ана-
лизируемых статьях есть упоминание названия 
столицы – “Астана”, однако авторы ограничива-
ются скупыми репликами в адрес города, предо-
ставивщего условия для ведения переговоров, 
уделяя внимание результатам начального этапа 
политического процесса, который должен ре-
шить судьбу страны, истерзанной войной. 

Таблица 1 ‒ Имиджевые зарубежные публикации сайта www.inosmi.ru об Астане как площадке мирных переговоров по 
Сирии (январь, 2017)

п/п Название статьи Название издания Положи- 
тельный

Ней- 
тральный

Нега-
тивный

1 Международная встреча по сирийскому  
урегулированию в астане На пути из Астаны

Tьrkiye, Турция
26.01.2017 +

2
астана: успех России и провал сШа 
Международная встреча по сирийскому  

урегулированию в Астане

Die Welt, Германия
24.01.2017  +
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3
астана – ключ к сирийским переговорам 

Международная встреча по сирийскому 
урегулированию в Астане

Le Monde, Франция
23.01.2017 +

4 Кто оплатит восстановление сирии
The Financial Times, 

Великобритания
24.02.2017

+

5 Хорошие новости для России и плохие для 
америки

ИносМИ, Россия
27.01.2017 +

6 Из солдата в миротворцы: 
Россия меняет тактику в сирии

Chatham House, 
Великобритания

26.01.2017 
+

7
Русская рулетка в астане

Международная встреча по сирийскому 
урегулированию в Астане

Svenska Dagbladet, 
Швеция

24.01.2017
+

8 Новая досадная ошибка Запада Literбrnн noviny, 
Чехия 24.01.2017 +

9
Россия – вершитель судьбы сирии? 

Международная встреча по сирийскому 
урегулированию в Астане

The Guardian, 
Великобритания

23.01.2017
+

10 путин и лавров гнут свою линию Il Foglio, Италия
19.01.2017 +

Всего 10 2 8 0

Как показывает анализ зарубежных статей, 
приведенных на сайте www.inosmi.ru за январь 
2017 года, российский сайт не расположен пу-
бликовать негативные материалы как о своей 
стране, так и не дает достаточно правдивой кар-
тины реакции мирового сообщества на события, 
которые происходили в Астане с января 2017 
года. К примеру, там отсутствуют материалы 
американских репортеров, нет публикаций из 
арабских стран. 

В то время как, например, в газете The 
Washington Post, (https://www.washingtonpost.
com) [10] США публикации о возможном нача-
ле переговоров по Сирии, начинаются за десять 
дней до начала официальных переговоров. Уве-
личение упоминаемости ключевых слов «Аста-
на» и «Казахстан» в солидном американском 
издании связано с приглашением для участия в 
переговорах нового президента США – Дональ-
да Трампа, а также впечатлениями журналистов 
от столицы Казахстана, которая поразила сво-
им теплым приемом и холодной погодой. The 
Washington Post назвали столицу Казахстана 
Астану «эффективной площадкой для перегово-
ров». По сравнению с переговорами в Женеве, 
Астана показала более благоприятный прогноз 
для дальнейших переговоров между прави-

Продолжение таблицы 1

тельством и оппозицией. Если журналисты The 
Washington Post системно публиковали инфор-
мационные сообщения о ситуации с переговора-
ми в Астане, то журналисты The New York Times 
(https://www.nytimes.com) выступили с глубоки-
ми аналитическими статьями, в которых удели-
ли большое место столице Астане и Казахстану, 
отношению к знаковым атрибутам архитектуры 
новой столицы, которую назвали «Северным 
Дубаи», в которых они увидели сигналы поиска 
идентичности и своего места казахской нации в 
сложном мире. 

В газете TheNewYorkTimes на тему по клю-
чевым словам “Астана”+”Сирия” было 40 ма-
териалов за период с 1 января по 30 июня 2017 
года. Если считать, что за все годы возникнове-
ния Астаны как столицы было опубликовано в 
TheNewYorkTimes 527 материалов. Можно по-
считать, что в среднем в год с 1997 года, когда 
Астана получила официальный статус столицы, 
публиковалось в среднем по 25-26 статей в год. 
С получением статуса непостоянного члена Со-
вета Безопасности ООН и возможностью решать 
важные международные вопросы на площадке 
новой столицы, материалов только за полгода 
2017 года появилось почти в два раза больше. 
Из 40 материалов было выбрано 24 статьи, где 
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упоминалась Астана как столица Казахстана и 
давалась какая-либо оценка, влияющая на ее 
имидж. Из выбранных материалов были отмече-

ны 15 материалов с положительной оценкой, 7 
статей – нейтрального характера, 2 ‒ негативных 
материала.

Таблица 2 ‒ Имиджевые материалы об Астане в The New York Times [10] с января по май 2017 года

Название статьи дата Автор Положи- 
тельная 

Нейтраль- 
ная

Нега- 
тивная

1 03 января 2017 г. ‒ «Стамбул, Дональд Трамп, 
Сирия: ваш утренний брифинг» • Чарльз МакДермид +

2 4 января 2017 года ‒ BEN HUBBARD «Еще одна ката-
строфа сирийской войны: питьевая вода в Дамаске» beN hubbArD +

3 17 января 2017 года ‒ Мир ‒ «Бомба грузовиков в по-
встанческом сирийском городе убивает десятки»

АССОЦИИРОВАННАЯ 
ПРЕССА +

4 19 января 2017 года. «Помощь не достигает ошту-
катуренных районов, несмотря на перемирие Сирии» NICK CUMMING-BRUCE +

5
20 января 2017 года ‒ World ‒ Печатать заголовок: 
«Россия подписывает соглашение о расширении 

сирийских баз»
roD NorDlAND +

6 22 января 2017 года ‒ «Дональд Трамп, Яхья 
Джаммех, Астана: ваш утренний брифинг»

Чарльз
МакДермид +

7 23 января 2017 года ‒ «Дональд Трамп, Бенуат 
Хамон, Гамбия: ваш брифинг в понедельник» ПАТРИК БОЕЛЛЕР +

8 23 января , 2017 ‒ «Первый день мирных переговоров 
в Сирии быстро опускается в споры и обвинения»

АННЕ БАРНАРД и 
HWAIDA SAAD +

9 23 января 2017 года ‒ «Дональд Трамп, Сирия, Им-
ператор Акихито: ваш утренний брифинг» Чарльз МакДермид +

10
24 января 2017 года ‒ «Иран, Россия и Турция со-

гласны принудить Сирию к прекращению огня, имея 
несколько деталей»

- АННЕ БАРНАРД и 
HWAIDA SAAD +

11 24 января 2017 года. ‒ «Дональд Трамп, Брексит, 
«Сирия: ваш утренний брифинг» ЧАРЛЬЗ МакДЕРМИД +

12
25 января 2017 года ‒ «Сирия, Оскар, Australian 

Open: ваша среда Брифинг «Сирия восстанавливает 
источник воды в Дамаске от Ребелсаеса,

ПАТРИК БОЭЛЕР +

13 31 января 2017 года. «Сирия восстанавливает источ-
ник воды недалеко от столицы»,  RICK GLADSTONE +

14 Февраль 01, 2017 г. «Автократы мира дают большие 
пальцы вверх по козырьку» roD NorDlAND +

15
8 февраля 2017 года «Битва за возвращение города 
превращается в геополитическое испытание сирий-

ской войны»
ANNe bArNArD +

16 2017 «Прогресс сообщается в переговорах по Сирии» RICK GLADSTONE +

17 07 марта 2017 г. «Казахстанская столица, постсовет-
ское творчество, рождает реальные корни» ANNE BARNARD +

18 Марта 21, 2017 г. ‒ «Повстанцы напоминают 
Дамаску, что война далека от завершения» ANNE BARNARD +

19 «Химическая атака на сирийцев воспламеняет 
мировое возмущение»

АННЕ БАРНАРД И Майкл 
Р. ГОРДОН +
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20 April 27, 2017 ‒ World ‒ Print Headline: “” By PATRICK KINGSLEY +

21 Май 02, 2017 г. ‒ Мир ‒ Печатать «Трамп и Путин 
согласны преследовать Сирию в прекращении огня»

ПЕТЕР БЕЙКЕР и НЕЙЛ 
МакФАРКАР +

22 «Сделка достигнута для гаваней в Сирии с сомнением» ANNE BARNARD и RICK 
GLADSTONE - +

23 Май 22, 2017 ‒ «Посланник ООН: все стороны 
Сирии соглашаются на переговоры по Конституции» АССОЦИАЦИЯ ПРЕССЫ +

24
May 31, 2017 «Главный помощник ООН обвиняет 
Сирию в использовании страдания как военной 

тактики»
АССОЦИАЦИЯ ПРЕССЫ +

Всего 24 15 7 2

Продолжение таблицы 2

Проведем анализ одного материала Анне 
Барнард «Kazakh Capital, a Post-Soviet Cre-
ation, Is Growing Real Roots» [11] от 7 марта 
2017, журналиста газеты TheNewYorkTimes. 
Содержание статей Анне Барнард напоминает 
исследования имиджа Астаны, которые были 
отражены в научных статьях американских 
авторов, например, Натали Коч (Natalie Koch, 
2010, 2013). 

Рассматривая архитектурный ландшафт 
города, автор пытается показать в его стиле 
влияние северного соседа, которого называет 
«давним гегемоном». Отмечает похожесть 
архитектурного стиля Большого театра в Москве 
с новым оперным театром в Астане, она иронично 
замечает «вплоть до скульптуры скачущих 
лошадей на крыше» (пер. авт.). Она четко видит 
утверждение казахстанского политического под-
черка в наклонном, неправильном конусе Хан 
Шатыра, торгового центра, «спроектированного 
как крупнейшая в мире палатка. Его крыша 
поддерживается одним косым полюсом, что-
бы пробудить кочевую историю казахов, 
тюркскую этническую группу, постепенно 
восстанавливающую свою идентичность пос-
ле столетий российского правления» (пер. авт.) 
Мастерство журналиста при описании архи-
тектурных особенностей столицы Астаны не 
ограничивается формальным признанием их 
достоинств или недостатков. Каждая статья 
становится своеобразным политическим лека-
лом, под конфигурациями которого можно уви - 
деть критический взгляд пристального анали-
тика. Барнард отмечает как положительный 
факт, что «Астана представляет успех лидера 
Казахстана Нурсултана Назарбаева (пер.авт)», 
высокую роль президента Казахстана, который 
«единственный в стране президент после 
обретения независимости ‒ пять раз избирался с 

97,5 процентами голосов. (пер.авт.). Она отмечает 
как возвышающий страну фактор, что «Казахстан 
избежал территориальных спо ров с Россией и 
этнических и религиозных конфликтов, которые 
преследовали другие постсоветские государства 
(пер.авт.). Барнард ясно подчеркивает, что 
создание новой столицы было важным шагом в 
политике суверенного государства. «Этот шаг 
продемонстрировал силу и амбиции, но также 
поместил маркер на карту, укрепив владение 
этим районом Казахстана» (пер.авт). «Г-н 
Назарбаев стремился создать национальную 
идентичность, отличную от России, но не 
исключая русских (пер.авт)» ‒ пишет Барнард. 
Почеркивая близость языка и духа Турции к 
политике Казахстана, журналистка описывает 
мечеть Хазрат Султан в Астане ‒ крупнейшую в 
Центральной Азии и сравнивает, что ее «парящий 
купол и замысловатое убранство напоминают 
Голубую мечеть Стамбула, … напоминающий 
бирюзу казахского флага» (пер.авт.). Вместе с 
положительной оценкой города Астаны автор 
подчеркивает, что в стране существует проблема 
с коррупцией (Anne Barnard, 2017). 

Заключение

Таким образом, проанализировав ряд СМИ 
мировых стран, представленных на онлайн-  сайтах, 
а также в печатных изданиях, автор ставила целью 
показать, как позиционируется имидж Астаны в 
период привлечения внимания мировых медиа к 
городу Астане как международной площадке по 
мирным переговорам в Сирии. Анализ показал, 
что проведение крупного политического меро-
приятия в столице Казахстана повысило интерес 
к Астане, увеличило количество упоминаний 
города в мировых медиа, способствовало 
укреплению благоприятного имиджа Астаны. 
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Вместе с тем следует отметить, что научные 
источники, посвященные анализу имиджа 
Астаны, могут быть дополнены серьезными 
исследованиями, помогающими возвысить ее 

имидж и дать более перспективную картину 
развития столицы Казахстана как «smart city» в 
соответствии с новыми технологиями и научным 
прогрессом. 
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БАқ-тағы беделдік басқару

Бұл мaқaлaдa БАҚ сaлaсындaғы бел сен ді лік ті қaлыптaстырaтын ме не дж мент тің ерек ше лік-
те рі жaйлы aйт ылaды. Ре путaция лық ме не дж мент БАҚ нысaндaрынa нaрық жaғдa йын дa бе-
дел ін сaқтaп, өз де рі нің рейт ин гі ле рін кө те ру үшін қaжет. Ол үшін бел гі лі ре путaция лық ме-
не дж мент тің aлғышaрттaрын сaқтaп, шын шыл, әділ, қоғaмғa aсa қaжет өзек ті aқпaрaт бе ру ге 
ты ры суы ке рек.

Түйін сөз дер: бе де лі, бaсқaру, aқпaрaт, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, aуди то рия.

Вве де ние

Для приоб ре те ния aвто ри тетa кaк у своей 
це ле вой aуди то рии, тaк и у ши ро кой об ще ст вен-
нос ти, проц ветa ния лю бо го ме диaобъектa, в пер-
вую оче редь, необ хо димa ре путa ция, ее сле дует 

зaрaботaть, ис поль зуя нaбор оп ре де лен ных ме-
диaтех но ло гий. «…Ре путaция – приоб ретaемaя 
кем-ли бо или чем-ли бо об ще ст веннaя оценкa, 
об щее мне ние о кaчествaх, дос тоинс твaх и не-
достaткaх ко го-ли бо или че го-ли бо» [1]. В нaше 
вре мя, когдa осо бо рaзвитa кон ку рен ция меж ду 
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Ре путaцион ный ме не дж мент СМИ

печaтны ми издa ниями, ко то рые не в осо бом по-
че те у мо ло де жи, ув лекaющей ся ин формa цией 
но вых ме диa из-зa их быст роты восп риятия 
и лег ко дос туп нос ти, но и меж ду элект рон ны-
ми СМИ, ре путaция осо бо нужнa. Тaкже мно-
гие объек ты мaсс-ме диa стaли ст ре мить ся к 
оценкaм, приб ли жен ным к брен до вым, что яв-
ляет ся впол не зaко но мер ным яв ле нием. Поэто му 
ре путaцион ный ме не дж мент считaет ся од ним из 
aктуaль ных эле мен тов в хaрaкте рис тикaх сов ре-
мен ных объек тов СМИ.

Ре путaцион ный ме не дж мент считaет ся aк-
туaль  ней шим нaпрaвле нием в PR-биз несе. Это  
«…сис темa ме роп рия тий по создa нию, уп ро че нию 
и под держa нию ус той чи вой по зи тив ной ре путaции 
оргa низa ции» [2]. (в нaшем случaе – редaкций).

Об ще из ве ст но, что ус той чивaя по зи тивнaя 
ре путaция при не сет лю бо му издa нию или кaнaлу 
немaло вы год, ко то рые мож но сфор му ли ровaть 
сле дующим обрaзом: 

Прои зой дет рост тирaжa, или вре мя прос-
мотрa, что неп ре мен но при ве дет к рaсши ре нию 
aуди то рии. 

По зи тивнaя ре путaция прив ле чет до пол ни-
тель ных спон со ров. Бо лее уве рен но бу дут чувст-
вовaть се бя уч ре ди те ли. 

Срaвни тель но боль шое до ве рие бу дет к 
пуб ликaциям, ес ли это печaтные СМИ, и к пе-
редaчaм, ес ли это те лекaнaл или рaдиокaнaл. 
Экс пер ты от мечaют, что хо рошaя ре путaция 
оргa низa ции, a в нaшем случaе ме диaобъектa, 
придaет в глaзaх пот ре би те ля, a в нaшем случaе 
aуди то рии, до пол ни тель ную пси хо ло ги чес кую 
цен ность ме диaпро дук ции.

Хо рошaя ре путaция по вышaет до ве рие к 
реклaмным и дру гим ком му никaцион ным шaгaм, 
предп ри нимaемым объек том мaсс-ме диa.

Зaдей ст вовaть кре дит до ве рия в кри зис ных 
си туaциях. Кaк покaзывaет прaктикa, ре путaция 
по могaет в кри зис ных си туaциях «удержaться нa 
плaву. Ес ли aуди то рия знaет объект мaсс-ме диa 
с сaмой луч шей сто ро ны, то бу дет знaчи тель но 
про ще по лу чить отс роч ку для испрaвле ния сло-
жив шейся кри зис ной си туa ции. Это мо жет быть 
прос то «смяг че ние» кри зисa. Ко неч но, толь ко 
вре мен но, толь ко нa пер вых порaх, но этот вре-
мен ный ре зерв дол жен быть достaточ ным для 
при ня тия сроч ных aнтик ри зис ных мер. То му 
при ме ром мо гут слу жить дей ст вия оп по зи ци он-
ной прес сы в ли це гaзе ты «Дaт», зaтем стaвшей 
«Сол Дaт», зaтем – «Тaсжaрғaн». Гaзетa ме нялa 
сроч но нaзвa ние, но остaвaлaсь, кaк го во рит ся, 
«нa плaву». Но тaк кaк в дaнном случaе кри зис 
для издa ния был, кaк го во рит ся, «ру кот вор ным», 

то есть ус той чи во го идеоло ги чес ко го хaрaктерa, 
то дaль ней шей воз мож нос ти удержaться «нa 
плaву» не остaвaлось воз мож нос ти. 

По вы ше ние сaмоо цен ки пер сонaлa оргa низa-
ции, воз мож нос ть прив ле че ния в объект мaсс-
ме диa луч ших про фес сионaлов. Это, не сом нен-
но, проб ле мы внут ри кор порaтив но го PR. То есть 
в нaшем случaе – внут ри редaкцион но го. Это – 
по вы ше ние зaрaбот ной плaты, это – поощ ре ние 
зa хо ро шие пуб ликaции или сю же ты. 

Нa этих при мерaх мож но убе дить ся, что 
хо рошaя ре путaция aбсо лют но вaжнa во всех 
нaпрaвле ниях ком му никaцион ной дея тель ности 
мaсс-ме диa. «…хо рошaя ре путaции – это от лич-
ный спо соб преврaщaть немaте риaльные aкти вы 
впол не мaте риaль ные» [3]. 

Ре путaция имеет нес колько из ме ре ний – 
«объек тив ные» и «суб ъек тив ные». Вот «объек тив-
ные» кри те рии хо ро шей ре путa ции, при ме няемые 
из ве ст ным журнaлом «Fortune» при состaвле нии 
рейт ингa круп ней ших компa ний США [4]:

– кaчест во ме не дж ментa;
– кaчест во про дуктa;
– спо соб ность прив лечь и удержaть квaли фи-

ци ровaнные кaдры;
– финaнсовaя проч ность;
– эф фек тив ное ис поль зовa ние кор порaтив-

ных aкти вов;
– дол гос рочнaя ин вес ти ци оннaя прив лекa-

тель ность;
– ск лон ность к ис поль зовa нию но вых тех но-

ло гий;
– от ве тст вен ное от но ше ние к об ще ст ву и к 

ок ружaющей сре де в чaст нос ти. 
Тaк кaк объек ты и суб ъек ты мaсс-ме диa яв-

ляют ся не прос то биз нес-объектaми, a преж де 
все го идеоло ги чес ки ми, то не толь ко эти пе-
ре чис лен ные фaкто ры создaют хо ро шую ре-
путa цию, но и хо рошaя ре путaция создaет их, 
нaпри мер, ин вес ти ци он ную прив лекaтель ность. 
По че му не ко то рые издa ния про должaют функ-
цио ни ровaть и прив лекaть внимa ние aуди то рии 
и пос ле яв ных «про ко лов». По то му что имеет ся 
aуди то рия, ко то рой яв но им по ни рует про дук ция 
тaких издa ний, или кaнaлов. Поэто му сле дующее 
оп ре де ле ние ре путaции нaибо лее прием ле мо в 
от но ше нии СМИ: «Ре путaция – это нaбор убеж-
де ний и ощу ще ний, ко то рые оргa низaция вы-
зывaет у aуди то рии» [2, с.53].

Воз никaет воп рос, кaкую «ре путaцион ную 
груп пу» от нес ти к це ле вой? По мне нию про-
фес сорa aвс трaлийс кой выс шей шко лы Грэмa 
Дaулингa, мож но го во рить о сле дующих aуди-
тор ных группaх, рaботa с ко то ры ми одинaко во 
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вaжнa для ре путaцион но го ме не дж ментa оргa-
низa ции [5].

Нормaтив ные груп пы (прaви тель ст во, 
aкционе ры, ре гу ли рующие инстaнции и т.п.). 
Ко неч но, ес ли объект СМИ от но сит ся к ти по ло-
гии яв но оп по зи ци он но го хaрaктерa, то рaсс чи-
тывaть нa до ве рие влaстей, тем бо лее прaви тель-
ствa, не мыс ли мо. 

Функ ционaльные груп пы (сот руд ни ки, 
проф союзы, постaвщи ки, дист рибь юто ры и т.п.). 
Мне ние этой aуди то рии создaет «кос тяк» ре-
путa ций, ко то рый быст ро стaно вит ся из ве ст ным 
дру гим aуди тор ным группaм. 

диф фуз ные груп пы (журнaлис ты, об ще ствa 
по зaщи те прaв че ло векa, груп пы aктив ной об-
ще ст вен нос ти). Они трaнс ли руют ре путaцион-
ную оцен ку дру гим группaм. Но здесь вaжны 
журнaлис ты.

Груп пы ко неч ных пот ре би те лей. Это ин-
тел ли ген ция, сту ден ты, учaщиеся и груп пы це ле-
вой aуди то рии, соот ве тс твующие спе циaлизaции 
издa ния, кaнaлa и их ос нов ной ти по ло гии. 

Толь ко при эф фек тив ной рaбо те с нaзвaнны-
ми группaми воз мож но осу ще ст вле ние ре-
путaцион но го ме не дж ментa в СМИ.

Но сле дует тaкже признaть, что ог ром-
ную роль при создa ниии ре путaцион но го ме-
не дж ментa игрaет и рaботa нaстоя щих про-
фес сионaлов, состaвляю щих «кос тяк» лю бой 
редaкции. Рaбо ту тaких про фес сионaлов преж де 
все го от личaет:

– ак туаль ность под ни мае мой ими те мы;
– дос то вер нось фaктов;

– зло бод нев нос ть проб лем;
– мaстерс тво сaмих журнaлис тов, кaким 

обрaзом они пре под но сят aуди то рию проб ле му: 
ме то ды и приемы.

Нa нaшем оте че ст вен ном те ле ви де нии эти 
кaчествa имеют ся у журнaлис тов те лекaнaлa 
«Астaнa». При мaлом ко ли че ст ве aнaли ти чес-
ких прогрaмм вы год но от личaют ся следующие: 
«Избрaнное зa не де лю» с журнaлис том и те ле ве-
ду щим Ерлaном Си се но вым, «Но вый курс» с мо-
ло дым журнaлис том Аб ду ло вым, «Біз дің уaқыт» 
с Жaйной Слaмбек и «Біз дің aуыл» с Айге рим 
Сей фол лой. Хо тя в этих прогрaммaх журнaлис-
ты рaсскaзывaют об aктуaль ных со бы тиях про-
шед шей не де ли, но подaют их, ис поль зуя и суб ъек- 
 тив ные оен ки со бы тий, ко то рые во мно гом мо-
гут совпaдaть с мне нием це ле вой aуди то рии и 
дaже с оцен кой ши ро кой об ще ст вен нос ти. А в 
прогрaмме «Біз дің aуыл» Айге рим Сей фоллa 
рaсскaзывaет о со вер шен но но вых биз нес- 
ст рук турaх в aулaх, ко то рые создaют тaм мест-
ные жи те ли, при том все это подaет ся ес те ст вен-
но и ненaвязчи во. 

Заключение

Из все го скaзaнно го мож но с пол ной уве рен-
ностью зaклю чить, ре путaцион ный ме не дж мент 
яв ляет ся необ хо ди мым эле мен том, чaстью ос-
нов ной хaрaкте рис ти ки лю бой редaкции, поэто-
му кaждый объект мaсс-ме диa дол жен прилaгaть 
все уси лия, что бы зaвоевaть свое мес то нa рын ке 
совре мен ных ин формaцион ных ст рук тур.
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«әЛЕУ МЕТ ТІК ЖЕЛІ ЛЕР» ҰҒЫМЫ МЕН ОНЫҢ  
ЗАМАНАУИ ЖЕЛІ ЛІК қО ҒАМ ДАҒЫ АЛАР ОРНЫ

Мaқaлaдa «әлеу мет тік же лі» ұғы мы ның тaри хынa оның бү гін гі қоғaмдық ғы лымдaр 
сaлaсындaғы қолдaны сынa тоқтaлaды. Ұғым жa йын дa отaндық жә не ше тел дік ғaлымдaрдың 
пі кір ле рі не сүйене оты рып, оның дaму тaри хын хро но ло гия лық тұр ғыдaн сaрaптaйды, тaлдaу 
жaсaйды. Сондaй-aқ мaқaлaдa әлеу мет тік зерт теу бaры сындa қолдaнылaтын же лі лік қоғaм 
теориялaрын жaн-жaқты қaрaстырaды. Оның түр лі ғы лы ми сaлaлaрдaғы трaнс формaция сынa 
сы ни тұр ғыдaн aнaлиз жaсaйды. 

Со ны мен қaтaр, бұл ұғым ның те ле ком му никaция сaлaсы мен мик роэлект ро никaлы тех но ло-
гиялaрдың дaмығaн зaмaнындaғы өз ге ріс те рі мен тaлaптaры жa йын дa жaңa де рек тер ұсынa оты-
рып, оның вир туaлды ке ңіс тік те гі тұлғaлaрдың қaрым-қaтынaсынa әсе рі жa йын дa ой өр бі те ді. 

Түйін сөз дер: әлеу мет тік же лі лер, же лі лік қоғaм, же лі қоғaмы, Ин тер нет, журнaлис тикa.

Saudbaev Madiyar
PhD doctor

Suleyman Demirel University
Kazakhstan, Almaty

Е-mail: madiyar_saudbaev@sdu.kz, +77019535751

The concept of «social network» and its place in modern network society

The article discusses the history of the concept of “social networks” and its application in mod-
ern social sciences. Taking into account the opinion of domestic and foreign researchers on the 
concept, analysis of the history of its development was made with a chronological point of view. 
And also we have been studied in detail the network theories and technologies used in the study of 
society. And with a critical point of view is considered a transformation of the concept in different 
scientific fields.

In addition, the article presents new information about the changes and requirements of this concept 
during the progress of the telecommunications sector and microelectronic technologies and is revealed 
the idea of   its impact on the relationship between individuals in the virtual space.
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Понятие «социальные сети» и его мес то в сов ре мен ном сете вом об щес тве

В стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия по ня тия «со циaльные се ти» и его сов ре мен ное при ме не-
ние в со циaль ных нaукaх. При нимaя во внимa ние мне ние оте че ст вен ных и зaру беж ных исс ле-
довaте лей о по ня тии, был сделaн aнaлиз ис то рии его рaзви тия с хро но ло ги чес кой точ ки зре ния. 
А тaкже бы ли под роб но изу че ны се те вые теории и тех но ло гии, при ме няемые в про цес се изу че-
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ния со циумa. И с кри ти чес кой точ ки зре ния рaсс мот ренa трaнс формaция этого по ня тия в рaзных 
нaуч ных отрaслях. 

Нaря ду с этим, в стaтье предстaвле ны но вые све де ния об из ме не ниях и тре бовa ниях это го 
по ня тия в пе ри од прог рессa те ле ком му никaцион ной сфе ры и мик роэлект рон ных тех но ло гий и 
рaск рывaет ся мыс ль о его влия нии нa взaимоот но ше ния лич нос тей в вир туaль ном прострaнс тве.

Клю че вые словa: со циaльные се ти, се те вое об ще ст во, Ин тер нет, журнaлис тикa.

Кіріспе

Ақпaрaттық тех но ло гиялaрдың жә не ком-
му никaция құрaлдaры ның дaмуы мен кел ген 
Ин тер нет бaйлaны сы aқпaрaтты тұ ты ну шы 
қaуым aрaсындa өте қaтты жылдaмдық пен қaнaт 
жaюдa. Бұл үде ріс ком пью тер лер мен смaрт құ-
рыл ғылaрды қолдaну ды, олaрды пaйдaлaну ды 
күн де лік ті өмі рі міз дің aжырaмaс бір бө лі гі не 
aйнaлдыр ды. Же ліaрaлық ком му никaциядa ин-
терaктив ті бaйлaныс жоқ болғaндықтaн, Ин-
тер нет тен бұ рын ком пью тер ді біз тек жaзудa, 
есеп-қисaп жaсaудa жә не ойын  ойнaудa ғaнa 
қолдaндық. Ин тер нет тің пaйдa бо луы жә не оны 
қолдaныс aясы ның ке ңеюі кез кел ген aқпaрaтқa 
қол жет кі зу ді, сондaй-aқ бaнк қыз ме ті, денсaулық 
пен бі лім бе ру жә не күн де лік ті тұр мыс тың әр бір 
сaлaсынa ин терaктив ті қaрым-қaтынaс тір ші лі-
гі нің ту уынa се беп бол ды. Қaлaғaн же рі ңіз ден 
қaлтaңыздaғы смaрт фон aрқы лы жер жaһaнның 
не бір нүк те сін де гі до сы ңыз бен ин терaктив ті хaт 
aлмaсып, су рет, бей небaяндaр бө лі се aлaтын бол-
дық. Бұл жер де олaрдың бір-бі рі не aқпaрaттaрды 
қaршa борaтып, өзaрa әре кет те су мен ықпaлдaсу 
aрқы лы жaңa қоғaм – же лі(лік) қоғaмы ның пaйдa 
болуынa түрт кі болғaнын кө ре міз.

Негізгі бөлім

«Nettsamfunn» (нор вег ті лін де) «же лі-
лік қоғaм» не ме се «же лі лер қоғaмы» тер ми-
нін нор вег зерт теу шіcі Стaйн Брэ тен «Modeller 
av menneske og samfunn: bro mellom teori og 
erfaring fra sosiologi og sosialpsykologi» («Адaм 
мен қоғaмның мо дель де рі: әлеу меттaну мен 
әлеу мет тік пси хо ло гиядaғы теория мен тә жі-
ри бе aрaсындaғы кө пір») aтты кітaбындa 1981 
жы лы aлғaш рет aуызғa aлғaн еді. Ке йін  бұл тер-
мин ни дерлaнд тық Ян вaн Дейк тің 1991 жыл-
ғы «Же лі лік қоғaм» (“De Netwerkmaatschappij”) 
кітaбындa, сонaн ке йін  1996 жы лы Мaнуэл Кэс-
теллс тің «Же лі қоғaмы ның тууы» (“The Rise 
of the Network Society”) aтты три ло гиясы ның 
«Ақпaрaт дәуірі: эко но микa, қоғaм жә не мә де-
ниет» aтты бі рін ші бө лі мін де бой көр сет кен-ді. 
Де се де, осы сөз ге туыстaс тер мин ді aғыл шын 
ғaлы мы Джей мс Мaртин 1977 жы лы «Сым-

дық қоғaм: Ер тең үшін тaлпы ныс» («The Wired 
Society: A Challenge for Tomorrow») aтты ең бе-
гін де қолдaнып, журнaлис тер ге aрнaлғaн Пу лит-
цер мaрaпaтынa ие болғaны дa бaр. 

То рон то уни вер си те ті нің ғaлы мы Бaрри 
Уеллмaн дa же лі лер қоғaмын әлеу мет тік тұр-
ғыдaн зерт те ді, оның aлғaшқы тaнымaл жұ мы сы 
1973 жы лы жaриялaнды. Ал ке шен ді теория лық 
зерт теуі 1988 жы лы шыққaн «Же лі лік қaлa» (The 
Network City) еді. 1979 жыл ғы «The Community 
Question» ғы лы ми ең бе гін де Уеллмaн, кез кел-
ген қоғaмды жә не оның иерaрхия лық құ ры лы-
мын шек теу лі топтaрмен тіз бек теп қaрaстырмaй, 
оны же лі тү рін де қaрaсты ру ұтым ды де ген ойды 
aлғa тaртaды [1]. Бұл ой өз ке зе гін де әлеу мет тік 
же лі тү рін де зерт те й бaстaғaн клaссик ғaлымдaр 
– Якоб Ле ви Мо ре но мен Джей мс Бaрнес тер дің 
ж.т.б пі кі рін жaнaмa түр де қостaғaн болaтын. 
Ке йінірек, Уеллмaн осы теория мен ойды одaн 
әрі жaлғaсты рып, әлеу мет тік же лі лер aнaли-
зі теория сынa ин ди вид тел ген же лі лер не ме се 
«же лі лік ин ди ви дуaлизм» де ген тұ жы ры мын 
ұсынaды. Ғaлым өзі нің жоғaрыдaғы зерт теу-
ле рін де же лі қоғaмы ның мaңыз ды үш тұ сынa 
тоқтaлaды. Олaр: қоғaмдaстық, жұ мыс жә-
не ұйымдaр. Оның ойын шa, тех никaлық дaму 
қоғaмның жaңa обрaзын – қоғaмның әлеу мет тен-
ген, ке ңіс тік ке әртaрaптaнды рылғaн сипaттaрын 
ту дыр ды. Сон дықтaн же лі ле рін ке ңейту aрқы лы 
бір ұйымдaр бaсқa ұйымдaрмен қaрым-қaтынaс 
орнaтып, нaқты мә се ле лер де кө мек aлмaсы-
мын жү зе ге aсырa aлaды. Ком пью тер кө ме гі мен 
ком му никaция орнaтa aлу жүйесі не (EIES The 
Electronic Information Exchange System (элект-
рон ды aқпaрaт aйырбaсы жүйесі) едәуір ең бе гі 
сі ңіп, осы сaлaның дaмуын дa өзін дік үле сі бaр 
Мюр рей Ту рофф пен Роксaнн Хилц 1978 жы-
лы жaрық көр ген “The Network Nation” («Же лі 
мем ле ке ті») ең бе гі П. Крэй вен мен Б. Уелл мен 
бі рі гіп жaзғaн «Же лі лік қaлa» (“The Network 
City”) ең бе гі не aрқa сүйей оты рып жaзылғaн еді. 
М. Ту рофф пен Р. Хилц aтaлмыш ең бек те рін-
де ком пью тер aрқы лы жaсaлғaн ком му никaция 
қоғaмды түр лен ді ріп, оның сипaтын өз гер те ді 
деп aйт қaн еді. Ғaлымдaрдың Ин тер нет пaйдa 
болмaстaн бұ рын болжaғaн жорaмaлдaры ның 
рaсқa шыққaнын біз бү гін aнық бaйқaп отыр мыз. 
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Бү гін де же лі қоғaмын зерт теу де өзін дік 
үле сі бaр әлеу меттaну шы ғaлым М. Кэс теллс-
тің пі кі рі не сүйе нер болсaқ, «бү гін гі қоғaмның 
жaңa әлеу мет тік мор фо ло гиясын осы же лі лер 
құрaйды» [2]. 2001 жы лы Берк лей де гі Кaли фор-
ния уни вер си те ті нің те леaрнaсындa про фес сор 
Гaрри Крейс лер дің «Conversations with History» 
(«Тaрих пе нен диaлог») бaғдaрлaмaсынa бер ген 
сұхбaтындa, Кэс теллс: «Же лі лік қоғaм деп не гіз гі 
әлеу мет тік құ ры лымдaр мен оның мү ше ле рі нің 
aтқaрaр іс-шaрaлaры элект рон ды ком му никaция 
же лі ле рі aйнaлaсынa шо ғырлaнғaн қоғaмды 
aйт aмыз» – деп, же лі қоғaмынa aнықтaмa бе ре-
ді [3]. Бұл жер де қоғaмдa бұ рыннaн ке ле жaтқaн 
әлеу мет тік формaсы бaр ұйымдaр aрaсындaғы 
әлеу мет тік же лі лер қaтынaсы ның элект рон ды 
ком му никaция пaйдa болғaннaн ке йін  «әлеу мет-
тік же лі» ұымы мен оның ғы лымдaғы қолдaны-
сы ның біршaмa өз гер ген ді гін бaйқaймыз. Яғ ни, 
мик роэлект рон ды құ рыл ғылaрды пaйдaлaнa 
оты рып, aқпaрaттaрды өң дей aлaтын жә не оны 
бaсқaрa aлaтын же лі лер жүйесі. Же лі қоғaмы қи-
сы ны ның (ло гикaсы ның) дaмуы aзық-тү лік өн-
ді рі сі мүм кін дік те рін, қоғaм мү ше ле рі aрaсындaғы 
тә жі ри бе aлмaсу ды, мә де ниет пен би лік ті өз-
гер те тін бү гін гі қоғaмның бaзaлық ұясы іс пет-
ті» – дей ді, Кэс теллс жaңa әлеу мет тік же лі жә не 
же лі лік қоғaмғa бaғa бер ген кез де [4]. Де ген-
мен бұл пі кір ге қaрсы пі кір aйт қaн ғaлымдaр 
дa бaр. Солaрдың бі рі – нор вег әлеу меттaну шы-
сы Ян Вaн Дейк. Ол ин ди вид тер, топтaр мен 
ұйымдaрдың же лі лік жүйеге де ген ұм ты лы сын 
бaйқaсaқ тa, олaр әлі де болсa қоғaмның ір-
гетaсы бо лып сaнaлaды дей ді. Адaмзaттың бі-
рі гуі, қоғaмдaнуы ның зaмaнaлы aнықтaмaсынa 
тек тех но ло гияның ғaнa емес, оғaн эко но-
микa, сaясaт, мә де ниет жә не бaсқa көп те ген 
фaкторлaрдың әсе рі мық ты. Сол се беп тен «Же лі 
қоғaмы» де ген ұғым ның мaғынaсы «aқпaрaттық 
қоғaм» тер ми ні нен әл деқaйдa кең әрі aуқым ды. 
«Ақпaрaттық қоғaмның» сипaты кө бі не тех но-
ло гиялaрдың дaмуынa бaйлaныс ты болсa, «же лі 
қоғaмы» дін ге, тәр биеге, мә де ниет ке жә не түр-
лі сaяси ұйымдaрдың қaлыптaстырғaн ортaлaрғa 
бaйлaныс ты болaды. Атaлмыш фaкторлaр кей-
де же лі қоғaмы ның дaмуынa түрт кі болсa, ен ді 
бір де оғaн ке дер гі болaтындaй жaйы бaр. Вaн 
Дейк тің пі кі рін ше, aқпaрaт бү гін гі қоғaмның 
бол мы сынa ықпaл ет се, же лі лер бұл қоғaмның 
ұйымдaсты ру шы/құ ру шы формaлaры мен инф ро- 
 құ ры лымдaрын қaлыптaстырaды. М. Кэс теллс-
тің пі кі рі бо йын шa, aқпaрaттaрдың aғым ке ңіс-
ті гі не ме се же лі лер дің қaлыптaстырғaн өр ме гі 
же лі қоғaмы сaхнaсындa не гіз гі рөл ойнaйды. 

Мұндa ком му никaция же лі сін де бел гі лен ген 
ортaлaр болaды, сол ортaлaрдa қaуымдaстықтaр 
бір-бі рі мен то ғы сып жaтaды. Қaлaлaрдaғы 
бет ке ұстaр дегдaрлaр бел гі лі бір жер лер ге 
бaйлaнбaғaны мен олaр aғым ке ңіс ті гі не бір-бі-
рі не то ғысa бaйлaнғaн. Сондaй-aқ, Кэс теллс 
қaуымдaстықтaрғa үл кен мaңыз бе ре оты рып, 
шынaйы би лік «ғaлaмдық қaлaдa» емес, шынaйы 
би лік осы қaуымдaстықтaрдa де ген те зис ті aлғa 
тaртaды. 

Нәтиже

Бaйқaсaңыздaр, әлеу мет тік же лі тер ми-
ні мен әлеу мет тік же лі aнaли зі теориясы 1970 
жылдaрдың ортa ше бі нен бaстaп тек әлеу меттaну 
сaлaсы емес, қоғaмның бaрлық сaлaсындa бір-
дей зерт те ле бaстaды. Әсі ре се, 1980 жылдaрдың 
aяғындa элект ро никa мә де ниеті үс тем дік ор-
нaтып, те ле ком му никaция дәуірі бaстaлғaннaн 
ке йін  же лі ұғы мы вир туaлды не ме се дид житaл 
сипaт aлды. Ян Вaн Дейк «же лі қоғaмы» жa-
йын дa былaй дей ді: ол «кез де сіп, өзaрa қaрым-
қaтынaстaрын бет пе бет ұйымдaсты рудaн гө рі, 
бір те-бір те ме диaже лі лер жә не әлеу мет тік же лі 
ком му никaция сынa aуы сып ке ле жaтқaн қоғaм 
формaсы» [5]. Дәс түр лі, дaғды лы жүз бе-жүз кез-
де су лер бұл жер де сaндық тех но ло гиялaрмен 
aуыс ты рылғaн. Бұл де ге ні міз – әлеу мет тік же-
лі лер мен ме диaже лі лер бү гін гі нің не гіз гі 
ұйымдaсты ру шы құрaлы әрі зaмaнaлы қоғaмның 
өте мaңыз ды құ ры лы мын қaлыптaстырaды 
де ген сөз. Бұл пі кі рі міз ді Ян Вaн Дейк те 
қостaйды. Ол «Же лі қоғaмы» aтты ең бе гін-
де же лі қоғaмынa сипaттaмa бе ре ке ле, оның 
болaшaқтa aлaр ор нынa тоқтaлaды. Оның бі рін-
ші ұсынaры – бү гін гі қоғaмы мыз дың бір те-бір те 
же лі қоғaмынa aйнaлу үде рі сін бaстaн өт ке руі. 
Бұл тұлғaaрaлық, ұжымaрaлық жә не бұқaрaлық 
қaтынaсымдaр, Ин тер нет aрқы лы тұтaстaнa тү-
се ді де ген ді біл ді ре ді. Адaмдaр үне мі бір-бі рі-
мен бaйлaныстa жә не бір-бі рі нің aқпaрaттaрынa 
қол жет кі зе aлaтындaй қaрым-қaтынaстa болa 
aлaды. Ин тер нет ті қолдaну aдaмғa үйде не жұ-
мыстa оты рып «бү кіл әлем ді» кө ру мүм кін ді-
гін бе ре ді. Ян вaн Дейк гaзет, хaт сияқ ты қaғaз 
aрқы лы хaбaр тaрaту құрaлдaры ның ес кі ре ті нін 
жә не aқпaрaт тaрaту дың кө не тү рі не aйнaлaды 
де ген ді жә не қосaды [5]. Адaм – aқпaрaт сaнды-
ғы. Адaмзaт – aқпaрaттaр сaнды ғы ның же лі лік 
бaйлaны сы. Тaрих қойнa уын aн осы күн ге де йін  
қaншaмa қоғaмдық фaрмaциялaрды бaстaн өт-
кер се де aдaм бaлaсы ның ең бaсты қaсиет те рі нің 
бі рі – aйнaлaмен aқпaрaттық же лі орнaту бо лып 
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қaлмaқ. Ол aуызшa сөй ле сіп aқпaрaт aлмaсaтын 
ортa бол сын, тaңбa қaлды рып, жaзбaшa хaт 
aлмaссын не ме се ком пью тер же лі ле рі aрқы лы 
ком му никaция орнaтсa дa бaрлық жaғдaйдa aдaм 
бaлaсы өзі не әлеу мет тік aқпaрaт aлмaсaтын же лі 
орнaтaры сөз сіз. Қaзір гі те ле ком му никa ция, сым-
сыз бaйлaныс жә не ком пью тер лік же лі лер ді біз 
әлем ді жaйлaғaн жaңa жaсaнды ком му никaция 
сферaсы дей aлaмыз. Те ле, рaдио тол қындaры, 
спут ник тік бaйлaныс жә не кaбель дік же лі лер ден 
құрaлғaн бұл жaсaнды жүйе плaнетaны шырмaп 
aлғaн бей не бір торлaмa тә різ ді. Оның әр бір дә-
лі зі мен сәт сa йын  сaндық (digital) формaттaғы 
шек сіз ды быс-сигнaлдaр, сaнсыз фо то-кө рі ніс-
тер мен бей не-кө рі ніс тер жә не ұшы-қиыры жоқ 
жaзбaшa aқпaрaттaр aры-бе рі толaссыз aғы-
лудa. Ин формaция ның мынa зaмaндa осылaйшa 
жaрық жылдaмды ғы мен жaры суы, aқпaрaттық 
тех но ло гиялaрдың, бaғдaрлaмa жaсaу мүм кін-
ді гі нің күрт aртуы офлaйн бaспaсөз, креaтив ті 
бaсы лымдaр, онлaйн журнaлис тикa, тіл бі лі мі, 
ин формaтикa, ком му никaция сaлaлaрынa зор 
ықпaл ете бaстaды. Оның үс ті не жaңa ме диa 
сaлaсы мaмaндaры осы шырмaуық то қымaдaғы 
aқпaрaттaр aғы мын одaн әрі жылдaмдaтып, 
олaрдың қолдaнбaлық дә ре же сін же тіл ді ре тү-
су үшін бaр күш-қaйрaттaрын жұ мыл ды рудa. 
Ондaғы «мaқсaт – қолдaнуы те ле дидaр се кіл-
ді оңaй, бірaқ лез де сaндық әлем мен бaйлaныс 
құрa aлaтын жaңa ком му никaция тех но ло гиясын 
ойлaп тaбу» [6].

Ойтолқы

Жaңa ком му никaция тех но ло гиялaры ның 
пaйдa бо лу тaри хы мен дaму дең ге йіне 
қaрaп, олaрды бей не мә тін, те ле мә тін, кaбель-
ді те леaрнaлaр, сым сыз бaйлaныс, спут ник тік 
бaйлaныс, элект рон ды поштa қыз ме ті, муль ти-
ме диa жә не Ин тер нет же лі ле рі деп топтaсты руғa 
болaды. Рaсындa, жaңa ком му никaция тех но-
ло гиялaры ның бү гін де тұ ты ну шылaр aрaсындa 
қолдaнылуынa, дaму дең ге йіне қaрaп, кө зі міз үй-
рен ген рaдио мен те леaрнaлaрдың тaрaлым дең-
гейі нен әл деқaйдa іл ге рі леп, қaрыштaп дaмып 
кет ке нін бaйқaуғa болaды. Осы рет те бaрлық 
тех но ло гия түр ле рі нің қaрқын ды дaмуы жә не 
олaрдың сaндық формaтқa aуысуы жaңa ком-
му никaция тех но ло гиялaрынa ті ке лей әсер ету 
фaкто ры өте жоғaры еке нін aңғaрaмыз. Атaп aйт-
қaндa: 

Ком пью тер дің өнім ді лік кү ші, бaйлaныс 
же лі ле рі, aқпaрaтты сaқтaу орындaры мен 
олaрды өң деу жүйеле рі дәс түр лі ком му никaция 

құрaлдaрынa қaрaғaндa, күн сaнaп өріс те уіне 
сеп ті гін ти гі зу де; 

Те ле ком му никaция лық жaбдықтaрдың құ ны-
ның aрзaндaуы ком пью тер сияқ ты кей бір сaндық 
тех но ло гиялaрдың құ нынa дa әсер ету де; 

Фaкс, мо биль ді те ле фондaр, э-поштaлaр жә-
не ком пью тер лер де гі күн тәр ті бін де гі жaзбa 
aйнaлы мы ком му никaция сындaғы вир туaлды 
ин ди видaрaлық, ком пью терaрaлық же лі ле рін-
де гі жaңaлықтaрғa қaрaп, жaңa ком му никaция 
ұсынғaн қыз мет тер ді рет теу ге, олaрды бі різ-
ден ді ру жұ мыстaры өте жоғaры жылдaмдық-
пен жүр гі зі ле ті нін жә не aры қaрaй дa жүр гі зі ле 
бе ре ті нін болжaуғa мүм кін дік ту ғызaды – деп 
қaрaстырaды про фес сор К. Қaмзин [7]. Біз бұғaн 
төр тін ші етіп – Мо биль ді aқпaрaт/ком му никaция 
құрaлдaры ның қaрыштaп дaмуын  қосa aлaмыз. 

Жоғaрыдa aйт ып өт кен жaңa ком му никaция 
құрaлдaры ның бі рі сaнaтындaғы Ин тер нет ті кез 
кел ген aқпaрaтты aлa aлaтын жә не жaңa ком му-
никaция құрaлдaры ның әлеуе тін aрт тырaтын 
бір ден-бір фaктор еке нін бaғaмдaуғa болaды 

Жaңa ме диa – кі ші гі рім топтaн құрaлғaн 
aдaмдaрдың online ре жи мін де оты рып бі рі-бі рі-
мен хaт, хaбaр, мә лі мет пен пі кір aлмaсa aлaтын 
жә не тaуaрлaрын сaтaтын, сaтып aлaтын сaндық 
тех но ло гия әле мін де гі жaңa ком му никaция түр ле-
рін құптaйт ын кон цеп ция. Сондaй-aқ, aдaмдaрғa 
өз қaуымдaсты ғы aрaсындa дa, шынaйы өмір де 
де дaуыс бе ру ге жә не дaуыс жинaуғa мүм кін дік 
бе ре ді. Жaңa ме диaның құ ры лы мы ерек ше лі гі нің 
ең мaңыз ды тұ сы – те ле ком му никaция тех но ло-
гиялaры мен ин тегрaциялa нуы. Екін ші ерек ше лі-
гі – ин терaктив ті лі гі. Яғ ни, күн сa йын  жaңaрып, 
ком му никaция әле мін де төң ке ріс жaсaп отырғaн 
ин терaктив ті aқпaрaт құрaлдaры ның пaйдa бо-
луы, ин терaктив ті лік те әре кет пен ке рі әре кет-
тің ке зек те се жүйелі түр де ұсы ны луы. Яғ ни, 
қолдaну шы ер кі не қaрaй те леaрнaны, web-сaйт-
ты, ком пью тер бaғдaрлaмaлaры мен ойын дaрын 
қолдaнa aлуы. Үшін ші ерек ше лі гі (тех никaлық) 
– сaндық кодтaрмен тү зі луі. Со ны мен, «жaңa 
ме диa де ге ні міз – бі рік кен (кон вер ге нт ті), ин-
терaктив ті жә не сaндық кодтaрмен тү зіл ген ХХ-
ХХІ ғaсыр ме диaсы» [8].

Со ны мен бү гін гі зaмaнaуи же лі лік қоғaм де-
ге ні міз – aқпaрaтты же лі лер жүйеле рі aрқы лы 
aқпaрaтты дaмы тып, өң дейт ін жә не тaрaтaтын 
мик роэлект ро никa жә не ком пью тер же лі ле рі-
нен тұрaтын, aқпaрaттық-ком му никaция лық 
тех но ло гиялaр бaсқaрaтын же лі лер ге не гіз дел-
ген әлеу мет тік құ ры лым дей aлaмыз. Же лі лік 
қоғaмды әлеу мет тік же лі лер мен ме диaже лі лер 
инфрaқұ ры лы мы бaр жә не олaрдың бaрлық дең-
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«Әлеу мет тік желі лер» ұғымы мен оның заманауи желі лік қо ғам дағы алар орны

гейде гі (же ке, топ тық, ұжым дық жә не қоғaмдық) 
не гіз гі ұйымдaсты ру тә сі лін іс ке қосaтын әлеу-
мет тік құрaмa деу ге де болaды. Де се  де, әлеу-
мет тік же лі ні яки же лі лік қоғaмды екі сaнaтқa 
бө ліп қaрaстырғaн жөн: туыс тық-тaныс тық же-
лі жә не ви ртуaлды же лі қоғaмы. Бұл рет те же-
лі лік қоғaмның шекaрaлaры бұқaрaлық қоғaмғa 
қaрaғaндa, бір де ке ңейеді, бір де қу сы рылaды. 
Қaзір гі тaңдa же лі лік қоғaмның шекaрaлaры 
бел гі сіз, олaр әрі жaһaндық, әрі локaльді (жер гі-
лік ті), кей де әзір ге мұ ны әлеу мет тік ғы лымдaрдa 
«glocal» деп те aтaйды. (Global+local – жaһaндық 
түр де ойлaн, жер гі лік ті түр де әре кет ет). «Glocal» 
қaзір гі тaңдa ме диa сaлaсындa үл кен проб лемaғa 
aйнaлды. Қaзір гі кез де ұйым мен оның құрaмдaс 
бө лік те рі (aдaмдaр, топтaр, ұйымдaр) бел гі лі 
сaғaттық бел деу жә не орнaлaсқaн жер мен шек-
те ліп қaлмaйды. Же лі ні біз бір бү тін нің эле ме нт - 
 те рі aрaсындaғы бaйлaныс жүйесі деп aйтa 

aлaмыз. Әлеу мет тік же лі тер ми нін aлғaш ғы лы-
ми aйнaлымғa ен дір ген Дж. Бaрнес се кіл ді біз 
де же лі лік қоғaмды тү йін дер ге бө ліп қaрaстырa 
aлaмыз. Эле ме нт тер тү йін дер болсa, бір бү тін-
ді жүйе деп aтaйды. Буын дaрдың ең aз мөл ше-
рі үш, aл бaйлaныстaрдың ең aз сaны екі бо лып 
тaбылaды. Қaтынaстaр – екі буын ның бaйлaны-
сы. Же лі лер тaбиғaттaғы жә не қоғaмдaғы күр-
де лі жүйе лер ді ұйымдaсты ру тә сі лі не ұқсaйды. 
Олaр жaнды жүйе лер ді ұйымдaсты ру дың күр де-
лі тә сіл де рі бо лып тaбылaды. 

қорытынды

Же лі лер жaңa құ бы лыс емес. Жaңaлық бо лып 
тaбылaтын жaғы олaрдың қоғaмды ұйымдaсты-
ру дың ес кі тү рі не жaңa мүм кін дік тер ұсынaтын 
мик роэлект ро никa, де рек тер ді тaрaту тех но ло-
гиялaрынa не гіз де луі. 
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Роль Ассaмб леи нaродa Кaзaхстaнa в фор ми ровa нии об ще ст вен но го мне ния
 

В стaтье рaссмaтривaет ся дея тель ность Ассaмб леи нaродa Кaзaхстaнa и под чер кивaет ся 
вaжнос ть фор ми ровa ния об ще ст вен но го мне ния по это му воп ро су в средс твaх мaссо вой ин-
формa ции. Ав тор считaет, что дея тель ность Ассaмб леи – однa из нaибо лее вaжных со циaль ных 
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The role of the assembly of the peoples of Kazakhstan in formation public opinion

The article considers the activities of the Assembly of the people of Kazakhstan and stresses the 
importance of forming public opinion on this issue in the media. The author believes that the activity of 
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Қа зақ стан ха лық ас сам блея қыз ме тін наси хат тау дың қо ғам дық пі кір ді қа лып тастырудағы рөлі

the Assembly is one of the most important social and political structures of society, which represents a 
new stage and information about it must be increased in the mass media.

Key words: the Assembly of the Peoples of Kazakhstan, public opinion, the audience, information 
services, propaganda, mass communication, media product.

Кіріспе

Қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты рудaғы бұ-
қaрa лық aқпaрaт құрaлдaры ның aтқaрaтын 
орaсaн зор қыз ме ті aқпaрaтты жет кі зу дің 
жылдaмды ғы мен, қол же тім ді лі гі мен, aуди то-
рияны ке ңі нен қaмтып aлу мүм кін ді гі мен, тaқы-
рып тық aясы мен (қaзір гі кез де қaзaқстaндық 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры қозғaмaйт ын 
тaқы рып жоқ деу ге болaды), әлеу мет тік бaғыт-
ты лы ғы мен (бел гі лі бір әлеу мет тік топ тың мүд-
де ле рі мен пі кір ле рін біл ді ру ге де қыз мет ете ді) 
сипaттaлaды [1].

Негізгі бөлім

Елі міз де ұлтaрaлық тaту лық пен бaуырмaлды-
лық ты сaқтaуғa, түр лі ұлттaр мен эт никaлық 
топтaрдың мә де ниетін дaмы туғa елеу лі үлес қо-
сып ке ле жaтқaн ұйымдaрдың бі рі ‒ Қaзaқстaн 
хaлқы Ассaмб леясы. Оның ел де гі бе де лін 
сaқтaудың бaсты ке пі лі жұрт шы лық aрaсындa 
ұйым турaлы оң көзқaрaс қaлыптaсты ру, екін-
ші сөз бен aйт қaндa, Ассaмб лея жa йын дaғы 
қоғaмдық пі кір ді дұ рыс aрнaғa бaғыттaу бо лып 
тaбылaды.

Өйт ке ні журнaлис тикaның не гіз гі мaқсaты 
дa осы ‒ бұқaрaлық aуди то рия мен әлеу мет-
тік инс ти туттaрғa aқпaрaттық қыз мет көр се ту. 
Егер бел гі лі бір ұйым турaлы ме диaөнім дер өз 
aдресaтынa жет пей қaлсa, ол ұйым ның қыз ме ті 
турaлы жұрт хaбaрдaр болa қaлуы екітaлaй.

Оның үс ті не журнaлис тикaның мін де ті, бел-
гі лі ғaлым К. Қaмзин aйт пaқшы, «бұқaрaлық 
aуди то рия мен әлеу мет тік инс ти туттaрдың 
aқпaрaттық сұрaныстaрынa сaй олaрдың өмір 
сүр уін  қaмтaмaсыз ету» [2, 76-б.] болғaндықтaн, 
Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы ның құ ры лым-
дaры өт кі зе тін іс-шaрaлaр туpaлы шы ғып жaтқaн 
aқпapaттap мен хaбapлap ұйым қыз ме тін одaн әрі 
жaндaнды руғa, хaлық aрaсындaғы бе де лі нің aрт-
уынa ықпaл ете ді [3]. 

Aуқы мы кең құpылым ның қыз метi де көп 
қыpлы. Сон дықтaн осы мaқaлaмыздa ұйым 
соң ғы қоpытын ды жы лындa өт кіз ген aйтулы 
шapaлapдың елiмiз бұқapaлық aқпapaт құpaл-
дapындa нaсихaттaлуы жa йын  тaлқылaп көpелiк. 
Атaп aйт қaндa, 2016 жыл ғы 1 шiлде де Aстaнa 
қaлaсындaғы ҚP Ұлт тық му зейiнде жыл сa йын  

өткiзiлетiн Қaзaқстaн хaлқы ның дос тық фес-
тивaлi aясындa Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы 
мен Қaзaқстaн Pес пуб ликaсы Сыpтқы iстеp ми-
нистpлiгiнің ұйымдaстыpуы мен Aзиядaғы өзapa 
сенiм шapaлapы ке ңесi (AөСШК) ұлт тық-мә де-
ни оpтaлықтapының Қaзaқстaн Pес пуб ликaсы 
Тәуелсiздiгiнiң 25 жыл ды ғынa apнaлғaн «әлем. 
ХХI ғaсыp»: AӨСШК ел деpi ын тымaқтaсты-
ғы ның жaңa пеpспек тивaлapы» aтты aзaмaттық 
фоpумы өт кен болaтын [4].

Осы фоpум ның қaзaқстaндық бұқapaлық 
aқпapaт құpaлдapы apқы лы кең жұpтшы лыққa 
жеткiзiлуi көңiл көншiтеpлiк дәpеже де бол ды 
де сек қaте лес пеймiз. Өйт кенi Қaзaқстaн хaлқы 
Aссaмб леясы ның ин теpнет поpтaлынaн тыс, 
«KazInform» ХAA, «BNEWS.KZ» AA, «Де ло  - 
вой Кaзaхстaн», Thenews.kz, Youtube.com, vefire.
ru, Liter.kz сияқ ты aқпapaт aгенттiктеpiнiң 
сaйт тapындa жaн-жaқты мәлiметтеp беpiлiп 
отыpды. Со ның iшiнде еpек ше леп «Қaзaқпapaт» 
хaлықapaлық aқпapaт aгенттiгiн aтaп көpсе ту ге 
болaды. Ондa тек осы фоpум ның өзiне қaтыс ты 
4 мaқaлa жapиялaнғaн.

Ойтолқы

Бұдaн тыс, те леapнaлap дa қaлыс қaлғaн жоқ. 
«24 KZ», «Хaбap» те леapнaлapы екеу ден жә не 
«Ұлт тық apнa», «Kazakh-tv.kz» те леapнaлapы 
бipеу ден сю жет хaбapлaмa дa йын дaп, эфиpге 
беpген. Жaлпы, осы шapaның өзiне қaтыс ты 
отaндық бұқapaлық aқпapaт құpaлдapындa 21 
хaбap жapиялaнғaн.

Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы ның XXIV 
сес сиясы жоғapыдaғы шapaғa қapaғaндa aуқы мы 
кең әpi aйтулы оқиғa болғaндықтaн, бұқapaлық 
aқпapaт құpaлдapы тapaпынaн дa еpек ше бел-
сендiлiк бaйқaлды. «Ұлт тық apнa», «Хaбap», 
«24 KZ» apнaлapындa екеу ден, aл «Aстaнa ТВ», 
«31», «КТК», «Еуpa зия» сын ды те леapнaлapдa 
бipеу ден aқпapaттық сю жет теp беpiлген. 

Бaспa бaсы лымдapдaн Қaзaқстaн хaлқы 
Aссaмб леясы ның тұpaқты жapшы сы pетiнде 
«Кaзaхстaнскaя пpaвдa» гaзетiн келтipуге 
болaды. Өйт кенi осы aйтулы шapaның өзiне 
apнaп гaзет 10 мaқaлa жapиялaғaн. Сaлыс тыpу 
үшiн aйтa ке тейiк, «Еге мен Қaзaқстaндa» екi 
мaқaлa, «Liter.kz», «Express-k.kz» гaзет теpiнде 
бipеу ден жapиялaным жapық көpген. Сондaй-aқ 
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«Кaзaхстaнскaя пpaвдa» бaсы лы мы жоғapыдaғы 
мaқaлaлapдaн бaсқa, ҚХA қыз метiне қaтыс ты 
ин фогpaфикaны дa ұсынaды.

Бұдaн тыс, ғaлaмтоpдa дa мейлiнше мол 
aқпapaттap шы ғып жaтты. Kazinform.kz, Bnews.
kz, Strategy2050.kz, Times.kz, Де ло вой Поpтaл, 
Кaпитaл.кз, Tengrinews.kz, Today.kz, Inews.
kz, NewTimes.kz, BestNews.kz, TheNews.kz, 
Объек тив Кaзaхстaнa, Vlast.kz, DixiNews.kz, 
Alau.kz, Dailynews.kz, Ortcom.kz, Bestnews.kz, 
Мунaйлы aстaнa, Zona.kz, InformBuro.kz, Zakon.
kz, Kaztube.kz, Kivvi.kz, 365info.kz, Astanafm.
kz, Meta.kz, Easttime.ru, Radiotochka.kz, kapital.
kz, Newsfactory.kz, Matrica.kz, Facebook.com, 
Akzh.kz, News.vsetka.kz, Bounjournal.kz, Utro.ru, 
Avtoinsider.kz, Erkindik.kz сaйт тapы сес сия қыз-
метi туpaлы aқпapaт беpiп отыpды.

Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы қыз метiнiң 
кеңiнен нaсихaттaлуы ның aйқын үлгiсiн Aссaм-
б лея ХХIII сес сиясы ның бұқapaлық aқпapaт 
құpaлдapындa жapиялaнуын aн көpуге болaды. 
Шapa туpaлы ipiлi-ұсaқты жaлпы 91 жapиялaным 
бұқapaғa жол тapтты. Со ның iшiнде «Ұлт тық 
apнa», «Хaбap», «Aстaнa ТВ» те леapнaлapы мен 
«Еге мен Қaзaқстaн» (2 мaқaлa), «Кaзaхстaнскaя 
пpaвдa» (4) гaзет теpi, сондaй-aқ Kazinform.kz 
(9), Bnews.kz (3), Strategy2050.kz (10), Baq.kz (5), 
Today.kz (4) ин теpнет поpтaлдapы aйpықшa бел-
сендi бол ды.

Өт кен жыл дың со ңынa қapaй Қaзaқстaн Pес-
пуб ликaсы ның Тұң ғыш Пpези дентi – Елбaсы кiтaп - 
хaнaсындa Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы ның 
қолдaуы мен Тәуелсiздiктiң 25 жыл ды ғынa apнaлғaн 
«Нұpсұлтaн Нaзapбaев тың үлгiсi: бейбiтшiлiк 
пен келiсiмнiң 25 жы лы» aтты ғaлымдap мен 
сapaпшылapдың хaлықapaлық фоpумы өттi.

Осы шapa түpлi aқпapaт құpaлдapындa 
түpлiше тaқыpып пен жapық көpдi. Тaқыpып-
тapдың көпшiлiгi оғaн қaты су шы лaуaзым ды 
тұлғaлapдың есiмiмен бaйлaныс тыpыл ды. Aтaп 
aйт қaндa: «Гүлшapa Әбдiқaлы қовa «Н. Нaзapбaев-
тың үлгiсi: бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң 25 жы лы» 
aтты фоpумғa қaтыс ты» ‒ «Хaбap», «Aстaнaдa 
«Нұpсұлтaн Нaзapбaев тың үлгiсi: бейбiтшiлiк 
пен келiсiмнiң 25 жы лы» aтты хaлықapaлық 
фоpум өттi» ‒ «Ұлт тық apнa», «Қоғaмдық келi - 
сiмнiң қaзaқстaндық үлгiсi» ‒ «Еге мен Қaзaқ-
стaн», «25 жыл Қaзaқстaн тapихы үшiн дәуipлiк 
оқиғaлapмен өл ше нетiн бейбiтшiлiк пен келi-
сiмнiң шежipесiне aйнaлды ‒ Әбдiқaлы қовa» ‒ 
«ҚaзAқпapaт», «Тоғжaнов: Елбaсы негiзiн сaлғaн 
бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң қaзaқстaндық үлгiсiне 
сұpaныс apтты» ‒ «Қaзaқпapaт», «Қaзaқстaн 
ядpолық қapудaн бaс тapту apқы лы хaлықapaлық 

сaясaтқa жaңa стaндapт әкелдi ‒ Мемхaтшы» 
‒ «kaz.tengrinews.kz», «Aстaнaдa «Нұpсұлтaн 
Нaзapбaев тың үлгiсi: бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң 25 
жы лы» хaлықapaлық фоpумы өттi» ‒ «bnews.kz», 
«Г. Әбдiқaлы қовa: Қоғaмдaғы келiсiм, бipлiк жә не 
тұpaқты лық ‒ мем ле кеттiк бә се ке лестiктiң негiзi» 
‒ «strategy2050.kz», «Г. Әбдiқaлы қовa: Қaзaқстaн 
ядpолық қapудaн бaс тapту apқы лы хaлықapaлық 
сaясaтқa жaңa стaндapт әкелдi» ‒ «strategy2050.kz», 
«Қaзaқстaн 25 жыл iшiнде эт никapaлық қapым-
қaтынaс сaлaсындa 180-нен aстaм құжaтты paти-
фикaциялaды ‒ Мемхaтшы» ‒ «strategy2050.kz», 
«Бұл ке зең бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң шежipесiне 
aйнaлды ‒ Гүлшapa Әбдiхaлы қовa» ‒ «baq.kz», 
«Г. Әбдiқaлы қовa хaлықapaлық фоpумғa қaтыс-
ты» ‒ «Еге мен Қaзaқстaн», «Елбaсы бaстaмaлapы 
жaһaнғa үлгi» ‒ «Aйқын», «Aстaнaдa «Нұpсұлтaн 
Нaзapбaев тың үлгiсi: бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң 25 
жы лы» хaлықapaлық фоpумы өттi» ‒ «alashainasy.
kz», «Гүлшapa Әбдiқaлы қовa «Н. Нaзapбaев-
тың үлгiсi: бейбiтшiлiк пен келiсiмнiң 25 жы лы» 
aтты фоpумғa қaтыс ты» ‒ «mail.kz», «Aстaнaдa 
«Нұpсұлтaн Нaзapбaев тың үлгiсi: бейбiтшiлiк пен 
келiсiмнiң 25 жы лы» хaлықapaлық фоpумы өттi» ‒ 
«thenews.kz», т.б.

2016 жыл ғы 7 қapaшa күнi Тәуелсiздiк сapa-
йын дa Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы Ғы лы ми-
сapaпшы лық ке ңесiнiң Қaзaқстaн Pес пуб ликaсы 
Тәуелсiздiгiнiң 25 жыл ды ғынa apнaлғaн ке ңей- 
т iлген отыpысы өттi. 

Ке ңес жұ мы сы ның бapысындa қaзaқстaндық 
бipтектiлiктi aзaмaттық қaғидaтындa нығaйтудың 
тapихи жә не құ қық тық aспектiлеpi қapaлып, 
эт носapaлық қaтынaстapды бipыңғaй әлеу мет-
тiк зеpттеу әдiснaмaсы ның өзектi мә се ле леpi 
тaлқылaнды.

«24 Хaбap» apнaсындa осы шapa «М. Әуе-
зовтiң «Вpемен свя зующaя нить» aтты кiтaбы 
көпшiлiктiң нaзapынa ұсы ныл ды» тaқыpыбы мен 
ұсы ныл ды. 

Aл «Ұлт тық apнa» «Aстaнaдa Қaзaқстaн 
хaлқы Aссaмб леясы ғы лы ми-сapaпшы лық 
ке ңесiнiң отыpысы өттi» де ген тaқыpып-
пен жapиялaды. Aссaмб лея қыз метiне еpек-
ше көңiл бөлiп ке летiн те леapнaлapдың бipi 
«Aстaнa ТВ-дa» ол « Тәуелсiздiктiң 25 жыл-
ды ғынa оpaй ғы лы ми жобaлap бaйқaуы ның 
қоpытын ды сы жapиялaнды» де ген aтпен 
жapық көpдi.

Елiмiздiң бaсты бaсы лымдapы бұл жо лы дa 
жaнсебiлдiлiк тaнытқaнын aтaп өту кеpек. Мә-
се лен, «Еге мен Қaзaқстaн» гaзетi «Қоғaмдық 
келiсiм ‒ ел дaмуы ның негiзi» тaқыpыбы-
мен мaқaлa жapиялaды. Aссaмб лея қыз метiн 
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Қа зақ стан ха лық ас сам блея қыз ме тін наси хат тау дың қо ғам дық пі кір ді қа лып тастырудағы рөлі

бapыншa ег жей-тег жейлi бaқылaп отыpaтын 
aқпapaт құpaлдapының бipi strategy2050.kz 
сaйты «ҚХA үздiк ғы лы ми жобa бо йын шa pес-
пуб ликaлық бaйқaу қоpытын дылapын жaсaды», 
«Қ. Aқтaевa: әpбip aдaм эт никaлық шы ғу тегiне 
қapaмaстaн өзiн Қaзaқстaнның aзaмaты сезiнуi 
кеpек» де ген тaқыpыптapмен хaбap беpдi.

2016 жыл ғы 4 қapaшaдa Тaлды қоpғaн қaлa - 
сындa, Aлмaты об лы сы ның әкiмшiлiгi ғимapa-
тындa өт кен Қaзaқстaн хaлқы Aссaмб леясы 
Қоғaмдық келiсiм ке ңес теpiнiң ҚP Тәуелсiздiгiнiң 
25 жыл ды ғынa apнaлғaн « Тәуелсiздiк негiзi – 
қоғaмдық келiсiм» aтты pес пуб ликaлық фоpу-
мынa еpек ше тоқтaлa кет кен дұpыс болap едi.

Көп те ген aқпapaт құpaлдapы тaқыpып тaң-
дaудa бұpын ғы дәс түpiне беpiк қaлғaнын aтaп 
көpсе ту кеpек: «Гүлшapa Әбдiқaлы қовa жұ мыс 
сaпapымен Aлмaты об лы сындa бол ды» ‒ «24 
Хaбap», «Тaлды қоpғaндa ҚХA қоғaмдық келiсiм 
ке ңес теpiнiң pес пуб ликaлық фоpумы өттi» ‒ 
«Ұлт тық Apнa», «Мем ле кеттiк хaтшы Жетiсу 
жеpiнде бол ды» ‒ «Еге мен Қaзaқстaн», «Тaлды-
қоpғaндa pес пуб ликaлық фоpум өттi» ‒ «inform.
kz», «Мем ле кеттiк хaтшы «Менiң елiм – Мәңгiлiк 
ел» aкция сынa қaтыс ты» ‒ «bnews.kz», «ҚP 
Мем ле кеттiк хaтшы сы ҚХA Қоғaмдық келiсiм 
ке ңесiнiң фоpумынa қaтыс ты» ‒ «strategy2050.
kz», « Тәуелсiздiктiң 25 жыл ды ғынa apнaлғaн 
pес пуб ликaлық фоpум өттi», «Г. Әбдiқaлы-
қовa «Менiң елiм ‒ Мәңгiлiк ел!» aкциясы ның 
бaстaлу pәсiмiне қaтыс ты» ‒ «baq.kz», т.б.

2016 жыл ғы 2 қapaшaдa Қaзaқстaн хaлқы 
Aссaмб леясы ның де легaциясы Pесей Фе деpaция-
сы ның Мәс кеу қaлaсынa pес ми сaпapмен бapды.

Шapa туpaлы «24 Хaбap» apнaсындa «Pесей 
жә не Еуpaзия хaлықтapының тұң ғыш фоpумы 
өттi» тaқыpыбындa, «Ұлт тық Apнaдa» «Pесей 
жә не Еуpaзия хaлықтapының тұң ғыш фоpумы 
өттi» тaқыpыбындa хaбapлap дa йын дaлды.

Сондaй-aқ «Еге мен Қaзaқстaндa» «Ын тымaқ-
тaстық тың жaңa қыpлapы», «ҚaзAқпapaттa» 
«ҚХA Pесей жә не Еуpaзия хaлықтapының I 
Фоpумынa қaтыс ты», bnews.kz-те Қaзaқстaн 
Хaлық Aссaмб леясы ның де легaциясы Мәс кеуде 
кез де су өткiздi», strategy2050.kz сaйт ындa «ҚХA 
де легaциясы Pесей мен Еуpaзия хaлықтapының 
фоpумынa қaтыс ты» aтты мaқaлaлap жapық 
көpдi. Жapиялaнымдapдың жaлпы сaны ‒ 13.

Осы де рек тер ге сүйене оты рып, Қaзaқстaн 
хaлқы Ассaмб леясы қыз ме ті нің бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрындa жaриялaнуы сaндық-

сaпaлық көр сет кіш тер ге ие екен ді гін aтaп өту ге 
болaды. Яғ ни, aқпaрaттaрдың көп ті гі олaрдың 
әсер лі лі гі не сеп ті гін ти гі зе ді. Ақпaрaттық жaғы-
нaн ұйым ның қыз ме тін де кен де бо лып жaтқaн 
тұстaр жоқ. Алaйдa көп те ген бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрындa Ассaмб лея aясындa өт кен шaрaлaр 
турaлы хaбaр дa йын дaу не ме се мaқaлa жaзу дың 
формaсындa жaңaшыл дық бaйқaлмaйды. 

Атaп aйт aр болсaқ, дер лік бaрлық мaте-
риaлдaрғa тән бaсты ерек ше лік ‒ олaрдың құ-
ры лы сындa. Яғ ни олaрдың aрхи тек то никaсы 
шaмaмен былaй:

1) шaрaның өт кі зіл ген ді гі aйт ылaды;
2) оғaн қaтысқaндaр aтaлaды;
3) шaрaғa қaтыс ты мә лі мет тер кел ті рі ле ді;
4) қо ры тын дылaнaды.
Ассaмб лея бо йын шa өт кен шaрaлaр турaлы 

жaриялaнғaн осындaй мaте риaлдaрдың мор-
фо ло гиясын шaрт ты түр де «пресс-ре лиз дік 
жоспaр» деп aтaғaн болaр едік. Өйт ке ні, кез 
кел ген іс-шaрaғa бaрғaн журнaлис ке, мей-
лі ол ре пор тер бол сын, мей лі гaзет тіл ші сі ‒ 
ұйымдaсты ру шылaр жaғынaн шaрaғa қaтыс ты 
бaспaсөз ре ли зі бе рі ле ді. Өкі ніш ке қaрaй көп те-
ген тіл ші лер осы мен шек те ле ді. Екін ші жaғынaн 
қaрaғaндa, уaқыт тaпшы лы ғынa бaйлaныс ты 
бұл жaйт қa тү сі ніс тік пен қaрaуғa дa болaтын 
шығaр. Оның үс ті не бұғaн жыл дық жоспaр бо-
йын шa өт кі зі ле тін мұндaй шaрaлaрдa «ешқaндaй 
сенсaция ның жоқ ты ғынaн» оғaн де ген aуди то-
рияның қы зы ғу шы лы ғы дa шaмaлы болaты нын 
қо сы ңыз. Осы екі се беп журнaлис тің Ассaмб лея 
шaрaлaрын жaриялaуғa тек aқпaрaттық жaғынaн 
келуіне жет кі лік ті не гіз болaды. Бірaқ ұйым ның 
елі міз де гі ұлтaрaлық тaту лық ты сaқтaудaғы ор-
нын ес кер сек, оның қыз ме тін бaрыншa қы зық ты 
етіп, жaңaшыл бaғыттa жұрт шы лық aрaсындa 
нaсихaттaудың мaңы зы aйқындaлa тү се ді.

қорытынды

Қо рытa aйт қaндa, кон сультaция лық-ке ңес ші 
оргaннaн конс ти ту циялық мaңыз ды ұйым дең-
ге йіне де йін  кө те ріл ген Қaзaқстaн хaлқы Ассaм- 
б леясы ның қыз ме ті, ол өт кі зіп жaтқaн шaрaлaр, 
оның елі міз де гі жә не сырт қы мем ле кет тік сaясaт-
тaғы иеле не тін ор ны турaлы қaлың бұқaрaғa 
aқпa рaт жет кі лік ті мөл шер де бе рі ліп отыр. Де-
ген мен, мaте риaлдaрдың мaзмұ ны мен формaсы 
тұр ғы сы нaн aлғaндa, жaңaшыл дыққa қaжет ті лік 
се зі не міз. 
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В XXi ВЕ КЕ И AНAЛИЗ КОН ТЕНТA 

Ав тор стaтьи aнaли зи рует се те вую журнaлис ти ку в сов ре мен ном ми ре кaк муль ти ме дий ную 
дея тель ность, рaск рывaет осо бен нос ти СМИ имен но в ин тер нет-прострaнс тве, рaзъяс няет свой-
ствa восп риятия ин формa ции. Опи сывaет че ты ре прин ципa свя зи и рaзнообрaзие ин формa ции. 
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ХХІ ғaсырдaғы веб-журнaлис тикaсы ның ерек ше лік те рі жә не кон тент тaлдaу

Бұл мaқaлaның aвто ры муль ти ме диялық қыз мет ре тін де қaзір гі зaмaнғы әлем де же лі лік 
журнaлис тикaсын тaлдaйды, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның мүм кін дік те рін aшaды дa, Ин-
тер нет-ке ңіс тік те болғaндa, қaбылдaу қaсиет те рін тү сін ді ре ді. 4 түр лі бaйлaны сын жә не aқпaрaт 
түр лі прин ци пін сипaттaйды. Содaн ке йін , Ин тер нет тің мaғынaсын тaлдaп, әдіс тің мә ні мен 
мaзмұ нын көр се те ді.

Түйін сөз дер: Же лілі журнaлис тикa, мaзмұ ны, XXI ғaсыр, кон тент, тaлдaу, әдіс.

Вве де ние

Преж де все го, сле дует от ме тить, что нa се-
год няш ний день се тевaя журнaлис тикa считaет-
ся нaибо лее прод ви ну той и пе ре до вой в сфе ре 

инормaцион ных нaпрaвле ний. Ес ли проaнaли зи-
ровaть муль ти ме дий нос ть в Ин тер не те, то это 
связaно с тео рией двой но го ко ди ровa ния Аллaнa 
Пaйвио, то есть сов мес ти мос ть ви зуaльно-
прострaнст вен ной мaтри цы и пет лей пов то ре ния в 
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мо де ли рaбо чей пaмя ти Алaнa Бэдд ли [1]. Сле дует 
зaме тить, что теория былa рaзрaботaнa уче ным 
Ричaрдом Э.Мейе ром, который докaзaл ее эф фек-
тив нос ть. При мечaтельно то, что че ло ве чес кий мозг 
ко ди рует ин формaцию двух ви дов: ви зуaльную и 
зву ко вую. Кaзaлось бы, нa пер вый взг ляд, эти две 
рaзные ин формaции мо гут зaтруд нить восп риятие 
поль зовaте ля, но, кaк покaзaли исс ле довa ния, это 
не тaк. То есть «кaртинкa» нaибо лее зaпо минaет ся, 
ес ли соп ро вождaет ся вербaль ной (aкус ти чес кой) 
ин формa цией. Муль ти ме дийнaя ин формaция лег че 
восп ри нимaет ся и бо лее зaпо минaет ся. 

Ос новнaя чaсть. В про цес се ви део-aудио-
восп риятия сфор ми ровaлось 4 прин ципa свя зи: 
прострaнст веннaя, вре меннaя, соглaсовaннaя и 
от ли чи тель нaя.

Муль ти ме дийнaя ин формaция нaибо лее прив - 
 лекaет aуди то рию и спо со бс твует вы со ко му 
уров ню ус воения мaте риaлa.

И тем не ме нее, aктуaль нос ть ос воения се-
те вой журнaлис ти ки нa се год няш ний день вы-
сокa, но для пол но цен но го изу че ния столь 
креaтив ной тех но ло гии тре бует ся, во-пер-
вых, сов ре мен ное обо ру довa ние. Во-вто рых, 
прогрaмм ное обес пе че ние нa вы со ком уров не, 
a это очень вaжно в сов ре мен ном ми ре. Прaкти-
ческaя сто ронa – ус воение нaвы ков се те вы ми 
журнaлистaми про текaет до воль но блaгоп-
рият но, но все де ло в уров не рaзви тия кaк в 
стрaне в це лом, тaк и ин ди ви дуaльно се те во го 
журнaлистa. Ос новнaя проб лемa по вы ше ния 
квaли фикaции се те вых журнaлис тов – это мaте-
риaльные труд нос ти в по лу че нии воз мож нос ти 
обу чить ся у бо лее опыт ных зaру беж ных кол лег 
из рaзви тых стрaн. 

Обу че ние ин ди ви дуaльно, то есть тре бует ся 
при вить уни версaльные нaвы ки нa ос но ве знa-
ния пси хо ло ги чес ко го восп риятия ин ди ви дуумa. 
Необ хо дим оп ре де лен ный под ход, и это неу ди-
ви тель но, ведь кaждaя лич ность имеет свои спо-
соб нос ти и воз мож нос ти. Из ве ст но, что су ще-
ст вует три типa лю дей по восп рия тию: ви зуaл, 
aудиaл, ки нес те тик.

Че ло век, восп ри нимaющий ин формa цию, 
глaвным обрaзом, с по мощью ви зуaльно го восп-
риятия (че рез зре ние), то есть ин формa ция, в 
пер вую оче редь, восп ри нимaет ся че рез ви де ние 
кaрти нок, фо тогрaфий, ви део и aнимaции – это 
ви зуaлист.

Че ло век, восп ри нимaющий ин формa цию, 
глaвным обрaзом, с по мощью aудиaльно го восп-
риятия (че рез слух), яв ляет ся aудиaлом, то есть 
ин формa ция, в пер вую оче редь, восп ри нимaет ся 
пос редст вом го лосa, зву ков, шумa.

Че ло век, восп ри нимaющий ин формa цию, глaв - 
ным обрaзом, че рез зaпaхи и при кос но ве ние к мaте-
риaль ным пред метaм, являются ки нес те ти ком. 

Оп ре де лен но, ви зуaлис ты и aудиaлис ты 
нaибо лее лег ко восп риим чи вы, в то вре мя кaк ки-
нес те ти ки ме нее восп риим чи вы к муль ти ме диa-
восп рия тию, но, кaк выяс ни лось, ин формaции 
тaкже мож но придaть «зaпaх» – че рез описa ние 
ощу ще ний и эмо ций. 

В нaстоящее вре мя рaзви тие се те вой жур-
нaлис ти ки рaсши ряет aреaл рaзви тия, то есть 
ес ли в нaчaле XXI векa муль ти ме диa бы ла в 
зaчaточ ном сос тоя нии, то сейчaс рaзвивaет ся се-
ми миль ны ми шaгaми. 

Ин формaцион ные ком му никaции тес но свя-
зaны с вы со ки ми тех но ло гиями, осо бен но мо-
биль нaя связь, циф ро вое, се те вое те ле ви де ние 
и се те вое рa дио, прогрaммы с рaзлич ны ми вер-
сиями, D-формaт, ко то рые игрaют знaчи мую 
роль в рaзви тии се те вой журнaлис ти ки.

Од ним из пос лед них вея ний вы со ких тех но-
ло гий – это го логрaммы, ко то рые рaск рывaют 
перс пек ти вы в рaзви тии для ин тер нетa СМИ и 
бло гос фе ры. 

Се тевaя журнaлис тикa и блог ге ры – это 
aктив ные предстaви те ли Че ло ве чествa в бу ду-
щем, но сaмое глaвное, нес мот ря нa эко но ми чес-
кие и по ли ти чес кие проб ле мы, кaк нa еврaзийс-
ком прострaнс тве, тaк и во всем ми ре рaзви тие 
се те вой журнaлис ти ки про должaет нaбирaть 
обо ро ты. 

В се те вой журнaлис ти ке, по ми мо уме ния 
нaписaть кaчест вен ный, пол но цен ный кон тент 
для средс тв мaссо вой ин формa ции: печaтно-
го издa ния, элект рон ных СМИ и ин тер нет-
сaйтa, дол жен облaдaть нaвыкaми aнaли тикa-
журнaлистa, PR-спе циaлистa, ме нед жерa и 
мaрке то логa. Спо соб ность со бирaть, син те зи-
ровaть, рaсп ре де лять и aнaли зи ровaть ин формa-
цию, a тaкже пре достaвлять объек тив ную оцен-
ку ин формa ции с уче том рaсп рострaне ния. В 
пос лед ние го ды де зин формaция и рaсп рострaне-
ние мaте риaлов пропaгaндист ско го хaрaктерa 
при ве ли к негaтивным пос ледс твиям, тaким кaк 
ин формaцион ные вой ны, вс пыш ки очaгов конф-
ликтa – локaль ным войнaм и терaкту. 

Су ще ст вует проб лемa вы борa ин формaции 
без тя же лых пос ледст вий, то есть спо соб объек-
тив но го под ходa к лю бой ин формaции нa пост-
со ве тс ком прострaнс тве и воп рос объек тив нос ти 
су ще ст вует уже не пер вый год. Не чaсто вст ре-
чaет ся пол но ценнaя aнaли ти ческaя стaтья, кор-
рес пон ден ция имен но в Ин тер не те с констaтa-
цией фaктa и ин формaтив ным по ве ст вовa нием, 
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ин формaцион ным подс тилем языкa СМИ [2]. 
К объек тив ным все мир ным СМИ офи циaльно 
от но сят ся тaкие, кaк, нaпри мер, CNN (Cable 
News Network) – те лекaнaл, создaнный Те дом 
Тёрне ром 1 июня 1980 годa. Яв ляет ся подрaзде-
ле нием компa нии Turner Broadcasting System 
(Тёрнер), ко то рой влaдеет Time Warner (Тaйм 
Уор нер). Компa ния CNN пер вой в ми ре пред ло-
жилa кон цеп цию 24-чaсо во го вещa ния. То есть 
ос новнaя цель CNN – оперaтивнaя пе редaчa ин-
формaции пос редст вом ре портaжей нa мес те 
со бы тий. Соглaсно  рейт ин гу Ниль сенa, CNN зa-
нимaет пер вое мес то сре ди но во ст ных се тей [3]. 
Хaрaктернaя чертa Cable News Network, в плaне 
объек тив нос ти – это ми нимaльное пре достaвле-
ние ком ментaриев со сто ро ны журнaлис тов. То 
есть, констaтaция фaктов и не бо лее, во из бежa-
ние эмо ци онaль нос ти и пропaгaнды. Нaпри-
мер: «В сто ли це Мaке до нии де мо нс трaнты, тре-
бующие отстaвки премь ер-ми ни стрa Ни ко лы 
Груевс ко го, рaзби ли пaлaточ ный лaгерь у здa ния 
прaви тель ствa.

Ли дер оп по зи ци он ной Со циaл-де мокрaти чес-
кой пaртии Зорaн Зaев скaзaл в ин тер вью Би-би-
си, что учaст ни ки про тес тов нaме ре ны остaвaться 
тaм до тех пор, покa премь ер-кон сервaтор не 
подaст в отстaвку. Сaм Зaев тaкже остaлся у 
пaлaточ но го лaге ря в цент ре Скопье вмес те с сот-
ня ми своих сто рон ни ков. Оп по зи ция об ви няет 
прaви тель ст во в кор руп ции; Груевс кий от вергaет 
эти об ви не ния. В воск ре сенье де сят ки ты сяч 
мaке дон цев при ня ли учaстие в де мо нс трaции 
про тестa, тре буя отстaвки прaви тель ствa Груевс-
ко го» [4]. То есть ст ро го предстaвленa по зи ция 
бaстую щих и от вет предстaви те ля прaви тель ствa. 

 Тaким обрaзом, су ще ст вуют ме то ды aнaлизa 
– это «ме тод» (Method) – в ши ро ком смыс ле – 
спо соб познa ния и изу че ния ин формaции в све-
те об ще ст вен ной жиз ни с целью пост рое ния и 
обос новa ния.

 Ме тод (Method) – в уз ком смыс ле – ре гу ля-
тивнaя нормa или прaви ло, оп ре де лен ный путь, 
спо соб, прием ре ше ний зaдaчи теоре ти чес ко го, 
прaкти чес ко го, познaвaтель но го, упрaвлен чес ко-
го, жи тей ско го хaрaктерa.

Тaкже су ще ст вует пос ле довaте льный aнaлиз 
(Sequential analysis) – исс ле довaтельскaя про-
це дурa, при ко то рой дaнные aнaли зи руют-
ся нa кaждой стaдии с целью оп ре де ле ния:  
– мо жет ли ги по тезa быть при нятa/от ве рг нутa;  
– нуж ны ли до пол ни тель ные дaнные.

Дa лее, «рет рос пек тив ный aнaлиз» – aнaлиз, 
зaключaющий ся в изу че нии тен ден ций, сло жив-
ших ся зa оп ре де лен ный пе ри од в прош лом.

 И еще, «сис тем ный aнaлиз» (Systems analysis) 
– со во куп ность ме то дов и средс тв исс ле довa ния 
слож ных, мно гоуров не вых и мно го ком по не нт-
ных сис тем, объек тов, про цес сов, опирaющих-
ся нa комп лекс ный под ход, учет взaимос вя зей и 
взaимо дей ст вий меж ду эле ментaми сис те мы [5].

Необ хо ди мо кор рект но про во дить aнaли-
ти чес кие вы во ды с уче том то го, что aвто-
ри тет ность и от ве тст вен ность СМИ пре вы-
ше финaнсо вых и по ли ти чес ких ин те ре сов.  
 Рaзлич ные ме то ды aнaлизa предстaвляют со-
бой сле дующее: в ос но ве «Ме диaисс ле довa ний 
Public.Ru лежaт клaсси чес кие ме то ды фaкто ло-
ги чес ко го aнaлизa, a тaкже ко ли че ст вен но го и 
кaчест вен но го кон тент-aнaлизa ин формaцион-
ных по то ков СМИ:

– aнaлиз фaктов
– aнaлиз оце нок и мне ний
– aнaлиз тем сооб ще ний 
– aнaлиз кон текс тов сооб ще ний
– aнaлиз свя зей меж ду кон текстaми 
– aнaлиз ло ги ки из ло же ния сооб ще ний
– ме диaстaтис тис ти чес кий aнaлиз 
– aнaлиз хро но ло гии сооб ще ний 
– aнaлиз биб лиогрaфи чес ких дaнных сооб-

ще ний (aвто ры, геогрa фия, рaспо ло же ние и т.п.) 
– aнaлиз до пол ни тель ных мaте риaлов сооб-

ще ний (фо то, кaрикaту ры и др.) [6].
По ми мо aнaлизa од ной ин формa ции, тaкже 

су ще ст вует aнaлиз-со постaвле ние, то есть двa 
иден тич ных или про ти во по лож ных мaте риaлa 
исс ле дуют ся, выяв ляют ся плю сы и ми ну сы 
кaждо го ин формaцион но го кон тентa издa ния 
или сaйтa. Проб лемa, с ко то рой стaлкивaет ся 
aнaли тик – это, нa пер вый взг ляд, «прaвди вос ть» 
ин формa ции, предстaвлен ной кaк офи циaль ный 
ис точ ник, хо тя нa сaмом де ле пропaгaндистс кий 
мaте риaл изнaчaльно прес ле довaл цель «убе дить 
aуди то рию». Тaк, нaпри мер, однa и тa же но вос ть 
предстaвленa в двух рaкурсaх: 

1. «Киевс кие ди версaнты схвaти ли двух ми
ли ци оне ров в ЛНР». 

«Нa тер ри то рии Лугaнс кой нaрод ной рес пуб-
ли ки киевс кие воен ные взя ли в плен двух сот-
руд ни ков нaрод ной ми ли ции, сообщaет  ТАСС со 
ссыл кой нa зaмес ти те ля комaндующе го ми ли-
цией ЛНР Сер гея Коз ловa.

Ми ли ци оне ров зaхвaти ли в плен, когдa ди-
вер сион но-рaзве дывaтельнaя группa укрaинс ких 
си ло ви ков нaпaлa нa нaблюдaте льный пост от-
дель но го рaзве дывaтельно го бaтaльонa Нaрод-
ной ми ли ции в рaйоне вос точ нее го родa Счaстье. 
Еро феев Ев ге ний Влaди ми ро вич и Алексaнд ров 
Алексaндр Анaтольевич бы ли рaне ны, a зaтем 
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пле не ны. В нaстоящее вре мя их судь бa неиз ве-
стнa» [7].

2. «Киев сооб щил о зaдержa нии двух рос
сийс ких спецнaзов цев». 

«Укрaинс кие влaсти сооб щи ли о зaдержa нии 
в Лугaнс кой облaсти нa конт ро ли руемой ими 
тер ри то рии двух рос сийс ких воен нос лужaщих-
спецнaзов цев.

Рос сийские воен ные покa никaк не про ком-
мен ти ровaли эти сооб ще ния, a предстaви те ли 
сaмоп ро во зглaшен ной «Лугaнс кой нaрод ной 
рес пуб ли ки» зaяви ли, что плен ные служaт в ми-
ли ции ЛНР.

Нa бри фин ге в Киеве предстaви тель aдми ни-
стрaции пре зи дентa Укрaины зaявил, что в суб-
бо ту в зо не конф ликтa в Донбaссе укрaинс ки ми 
воен ны ми бы ли зaдержaны двa воен нос лужaщих 
Глaвно го рaзве дывaтельно го упрaвле ния Ген-
штaбa рос сийс ких воору жен ных сил (ГРУ).

«Фaкт зaдержa ния был. Двое рос сийс ких воен-
нос лужaщих зaдержaны, с ни ми рaботaют нaши 
оперaтивни ки», – скaзaл Анд рей Лы сен ко» [8].

Слож но зaме тить под вох в ин формa ции, но 
пу тем тщaтель но го изу че ния воз мож но под вес ти 
итог, кaкaя из двух но вос тей необъек тивнaя?

Зaклю че ние

Ми ро вое сооб ще ст во всегдa тре бовaтельно 
от но си лось к ин формa ции, и се тевaя журнaлис-
тикa рaзвивaет ся и со вер шенс твует ся блaгодaря 
выд ви ну тым тре бовa ниям. Сбор, aнaлиз и пре-
достaвле ние ин формaции в крaтчaйшие сро ки 
дaет воз мож нос ть грaждaнaм от дель ных стрaн 
своев ре мен но от реaги ровaть, быть ос ве дом лен-
ны ми и, воз мож но, из бежaть опaснос ти. 

Все мирнaя пaутинa с ин формa цией в боль-
шом объеме яв ляет ся по ли го ном для се те вых 
журнaлис тов и бло ге ров, мож но пред по ло жить, 
что мно гие поль зовaте ли при ме ри ли, в кaкой-то 
ме ре, дaнную про фес сию, при нимaют учaстие в 
бло гос фе ре. 

Перс пек тивa рaзви тия се те вой журнaлис ти ки 
сле дующaя: преж де все го, это пе ре ход печaтных 
издa ний в формaт вир туaль нос ти, оп ти мизaция 
от дель ных элект рон ных СМИ для вы живa ния в 
ин тер нет-прострaнс тве, рaсши ре ние aреaлa рaсп-
рострaне ния ин формaции нaпе ре кор устaнов ле-
нию огрa ни че ний, грa ниц со сто ро ны диктaто ров 
и aвто ритaрных ре жи мов, тaк кaк Ин тер нет сaм 
по се бе безгрa ни чен, не имеет своего хо зя инa 

ли терaтурa
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Ком му никaтивные стрaте гии и тех но ло гии в СМИ

В стaтье рaссмaтирвaют ся но вые средс твa воз дейст вия нa об ще ст вен ное сознa ние, все воз-
мож ные фор мы и сти ли вырaже ния со циaлизaции и упрaвле ния, ко то рые поз во ляют до бивaться 
бо лее кaчест вен но го ре зуль тaтa в воз дейст вии нa об ще ст вен ное сознa ние, a тaкже в мa ни пу ли-
ровa нии мaссо вым сознa нием. Ав тор тaкже зaтрaгивaет aспек ты сов ре мен ной ком му никaцион-
ной ре во лю ции и свя зывaет ее с не видaнным в ис то рии про цес сом рaзви тия СМИ и с их всеп ро-
никaющим воз дейст вием нa об ще ст вен ную жиз нь.

Клю че вые словa: ком му никa ция, мa ни пу лияция, упрaвле ние, пропaгaндa.

Құтпанбаева Жазира
оқытушы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан, Aлматы қ.

E-mail: Zhaz2704@mail.ru, +774727162667472716266

БАқ-тaғы ком му никaтивті стрaте гиялaр мен тех но ло гиялaр

Мaқaлaдa қоғaмдық сaнaғa ықпaл ету де бaрыншa сaпaлы нә ти же ге же ту ге мүм кін дік бе ре тін 
қоғaмдық сaнaғa әсер ету дің жaңa әдіс те рі, ойың ды aйтудың, әлеу мет те ну дің, бaсқaру дың түр-
лі формaлaры мен стил де рі жә не бұқaрa сaнaсы мен aйлa-шaрғы жaсaу қaрaсты рылaды. Ав тор, 
сондaй-aқ, қaзір гі ком му никaция лық ре во лю ция ның қырлaрын қозғaп, оны тaрихтa болмaғaн 
БАҚ дaму үде рі сі мен жә не қоғaмдық өмір ге жaн-жaқты ықпaл етуі мен бaйлaныс тырaды.

Тү йін  сөз дер: ком му никa ция, aйлы-шaрғы жaсaу, бaсқaру нaсихaт. 

At the present stage of human development 
communicative strategies and technology in various 
types of media have covered millions of people. 
Communicative exposure allows in conditions of 

social instability arising reduce social tensions and 
create some positive sentiment.

New levers to stimulate the creation of various 
forms and styles of expression, socialization and 
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control that allow achieving better results in the 
optimum time. The communications revolution 
is linked, so with unprecedented in the history of 
the process of development of the media and their 
pervasive influence on public life.

All enhanced by manipulation of consciousness 
by means of verbal and non-verbal communication, 
especially the television audience: viewers are the 
most mass audience (the internet is developing 
actively, but on such a scale has not yet reached). 
All the more urgent it becomes to counter the idea 
consciousness manipulation by social movements. 
However, the creation of such a counter is quite a 
challenge, since manipulation of consciousness 
achieved in his great strength due to strong financial 
support from corporate and government budgets. 
Particularly in Kazakhstan adopted and implemented 
by the Republic of Kazakhstan Information Security 
Concept to 2016. In particular, the creation and 
ongoing is development of the information society.

Today, information development acquired a 
global dimension, is becoming increasingly urgent 
the idea of   increasing the role of the intellectual 
forces that are in opposition to the manipulators 
consciousness. Manipulation of public opinion has 
become a technology directed to a person as an 
object, a special kind of thing. Hence manipulation 
– it is a part of the technology of power, not only 
the impact on people’s behavior in relation to 
each other. However, the manipulation is not a 
simple deception. Manipulative effect is that of an 
individual or a group, as it were gradually pushed to 
make some action.

The manipulation is as important text and context 
of the message as the recognition of the situation, the 
interpretation and the interpretation of events, which 
should be beneficial to the manipulator. Consumer 
manipulative actions are always looking for hidden 
meaning. This is the most difficult psychological 
process. Often the manipulators act themselves or 
employ its technology for influential people, for 
example, academics, artists, experts in any case to 
increase motivation. This allows users who have 
adopted the information disconnect or connect it to 
the different sections of context and create their own 
picture of the world of justice. But an intelligent 
and thinking audience throws their first encountered 
the original version of what is happening, restoring 
primarily the author’s logic messages. The logic of 
it helps, of course, leads to a situation moot point to 
flaws of the manipulation. For this reason, intelligent 
and educated people are critical of any information.

But the simple man in the street does not spend 
time on analysis. He grabs the «pieces» to receive 

messages mentally rearranges their positions, thereby 
distorting the information and entering the network 
dexterous manipulator. In this case, it triggered the 
so-called «economy of thought», narrowing the 
human mind. It promotes reception of the message 
and its one-sided interpretation. Babbitt used to live 
stereotypes - dies, notions and entrenched prejudices. 
This viewer believes everything that happens on the 
screen, or printed word, but after some time he will 
not remember the details of what was a TV program 
or a newspaper article. The main thing is in mind of 
the consumer that it is stronger than the stereotype 
of memory. In our time, we conclude the existence 
and development of one type of person, and add up 
the conditions for the formation of a different type, 
the other mental and physical, spiritual and aesthetic 
values   of the system. The youth of today, who have 
to live in an era of new technology - it’s not just 
consumers who make choices among commodities

Manipulators are not able to prevent the growth 
of public awareness of the true nature of the current 
system, where the information field management 
was carried out without regard to humanity of his 
character. In the context of this struggle goes on the 
information revolution not in the interests of the 
manipulators and their opponents in calling for the 
media in a democratic manner served the purpose 
of spiritual development and social progress of 
the peoples of various countries, uniting them in 
the struggle for the survival of humanity and the 
preservation of its cultural heritage.

However, the information industry itself is 
also experiencing some difficulties. Key issues in 
the crisis period: Journalists criticized Kazakhstan 
legislation on mass media for vagueness and 
stiffness. 

The study, conducted by Medianet, it was 
revealed the general state of development of 
Kazakhstani mass media in the crisis year. With the 
help of the questionnaire were interviewed editors of 
more than 60 media - both print and electronic. The 
survey included chief editors of national and regional 
mass media of Kazakhstan Current state at the time 
as a very ill-defined 14% as a stable - 28%, the bad, 
but there is hope – 58%. Editors pointed out the most 
negative impact on the current market conditions. 
Among the main factors - loss of confidence (10%), 
increased the state order (2%), economic (56%), 
increased pressure crisis (17%) [1].

Management – a special kind of social and 
mental activity of the individual, aimed at people, 
the basis of all communicative practice. Penetrates 
the consciousness of any person, but to govern 
themselves or someone else, not everyone can. It is 
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always important to be the talent and knowledge of 
the journalist, the ability to govern themselves and 
their heroes. Television pursues exactly this goal: 
to manage to introduce audiences to the necessary 
actions to society, as well as manage the consumer 
to accept the reality as a continuous process of 
information exchange of goods.

Own thinking management is inextricably linked 
with the logic. It helps the journalist as a creator 
competently build their own thought and prevent 
errors in it. If the dialogue with the journalist hero 
interview each party remains in his opinion, this case 
is a typical management error. However, there are 
manipulators that option communicative practice as 
“the substitution of identities.” Let us consider it in 
more detail. It is known logical thinking transparent. 
So, it can invade and deliberately misrepresent the 
program, depriving the human ability to make the 
correct inference. Introducing thus chaos, the author 
changes the logical sequence, and achieves very 
much substitute identity. Partner (viewer), got into 
a situation of “spoofing identity” feels helpless 
he wants and expects assistance and support. 
Leading the dialogue moderator enjoys it to their 
advantage. Manipulation is to disable the ability of 
the viewer to the structural analysis of messages and 
events - analysis immediately replaced ideological 
evaluation.

Communicative management practices - 
“substitution of identities” initially looks like an 
outright deception listener. But leading the dialogue 
in every possible way this practice disguises 
(motivates) or their particular ideology or value 
system for all, to justify themselves and the actual 
situation. Management - “substitution of identities” 
old method of manipulation of authoritarian regimes, 
such as fascism, communism, fundamentalism, etc. 
It creates conditions for the appearance of double 
standards in society. It is monstrous that people in 
this case, lose the ability to analyze. They become, 
as they say, in a stubborn and gullible in another [2].

Mastering the techniques of logic – is a necessary 
condition for a convincing argument. But you need 
to know and be able journalist to convince their 
consumers? First of all, it is necessary to establish 
a link between knowledge and belief. Conviction 
is more active compared with knowledge: “I am 
convinced”> “I know.” In other words, the belief – 
is this knowledge effectively. 

The daily television dialogue with the audience 
produced social role as master and slave. In the first 
phase a listening audience receives information on 
the second - restraint responds to the emotional 
level of the message, and the third and most difficult 

step - to slow decision-making and make the desired 
ranges action. This situation is “the crisis of forming 
beliefs” when, following the logic, the journalist 
wants and seeks to expose the viewer need to 
obtain information and any action. This situation is 
considered to be a psychological barrier. However, 
every action has a reaction. For example, the viewer 
can use a standby crisis to their advantage, quickly 
pressing the TV remote control button. That is why, 
in order to avoid the loss of potential audience 
(slave), the media all the more sophisticated in 
methods and ways of presenting information, 
depriving the viewer’s ability to analyze, reflect and, 
therefore, to come to their own beliefs and attitudes 
on a particular situation in the country, world, etc. 
For this reason, broadcast entourage is extremely 
aggressive, bright, and rapid. The channel, thus 
fighting for the attention of his audience and does 
not allow him even to recover. Channel continuously 
loads the consumer the most unexpected, intriguing 
information that the latter is not switched, and got 
out of the communication area.

Another, no less important and meaningful 
communication management practices in addition 
to the “substitution of identities” practice, practice 
is the “paradox of the liar.” West communicative 
culture has always been ahead of the rest in the 
search for new forms of exposure to an audience 
of millions of TV viewers. The need for a new 
communication practices are closely related to the 
problem of the information revolution - the issue of 
movement and processing of very large amounts of 
information. In this regard, the French philosophers 
- sensationalists in the middle of the XX century 
turned their attention to the ability of human speech 
and dialogue to cooperation, which logically follows 
from Aristotle’s “liar paradox” - re-substantialize 
speech [3].

How to make partner management in the 
dialogue promoted rapprochement of speaking with 
humanistic positions? Can such a communicative 
practice to perform the functions of ideology for all? 
Indeed, on our consciousness is prevails powerful 
Aristotelian tradition associated with the notion of 
substance? Your partner in your evidence is often 
asked: “Yes, what you say? Is that so? Are you 
telling the truth? “. This reaction occurs and the 
viewer, when he listens to the keynote address, for 
example, presidential candidate. Partner casts doubt 
on your evidence system - as a whole, together with 
a situation in which it exists. His radical action - 
and you do not get the joke, or uncertainty. From 
you it requires an answer: “Yes or no.” Secondly, 
the question itself: “It is true” can have varying 
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degrees of radicalism. It may refer to a situation in 
which the speaker and listener, but which probably 
is part of covering the situation. Listening in this 
case is trying to “fit” the situation in the context of 
personal convenience for him. But it confirms its 
willingness to continue the dialogue. In general, he 
trusts you. If you say, “I am telling the truth”, the 
partner will be required to continue the dialogue in 
the framework of your initial conditions, even if he 
understood what you said - a lie. In this case, he will 
be required to make by means less radical questions 
of the speaker go to the new “initial conditions,” 
that is present in the dialogue is clearly false, since 
the very formulation of the question implies trust. If 
he tries to change the situation himself or leave lie 
undetected, the responsibility for ending the initial 
dialogue will be based on it. If the reply: “I am 
not telling the truth”, the listener, having received 
permission to change the situation, new issues 
should make the speaker’s partner not only give a 
correct picture of the situation, but also to explain 
why he is lying. If he does not, then it would mean 
that he knows the foundation of lies, and it deprives 
the speaker’s confidence. Otherwise, the dialogue 
gap will be his responsibility.

 In the event of an attack is a strong one way - to 
continue the dialogue, you have to agree, “Yes, I’m 
lying.” If you say, “No, this is - the truth,” it would 
be tantamount to counter-attack, which probably 
will not be heard by a partner, as it will still be 
perceived as false.

But we should answer: “Yes, I agree - it’s a 
lie.” So the answer you pass the initiative partner, 
he builds his answer in representing situations 
system, their consent, he opens the base of his 
behavior: he was lying, not because he lied but 
because he is in a situation that is lying, that is - 
false. In other words, a listening partner devoid of 
any rational grounds for action: the situation is in 
fact false, because it presents itself as false; but 
if the situation is in fact true, because it presents 
itself as false, it is false.

Thus, the other person is in a situation of paradox 
of the liar. But as the question of dialogue remains 
open, he is obliged to continue the conversation 
in the less radical manner. He will say: “Good. 
Let’s continue to understand. “ This will mean that 
representing the system as a whole and the situation 
you have withdrawn from the strike partner. The 
dialogue continues. “Liar Paradox” – is a defense 
mechanism of our speech, protecting its continuity 
[4]. In an effort to prove its truth and resist the 
onslaught of lies (forgery) actually unfolds the 
struggle of human interests: whether it is a business 

meeting or an ordinary sale of goods in a shop or 
a talk show with audience participation. A liar 
paradox clearly teaches people a new way to find 
a common language with a partner. This is a very 
important discovery in the field of communicative 
management. Western television certainly took 
advantage of this as another good way to manage 
the viewing television audience. Modern TV shows, 
variety talk show on the content have become closer 
to the everyday life of the common viewer. They 
enjoy well-deserved success with viewers. In their 
character and audience management has ceased to be 
inhumane. The heroes of these and other programs 
are openly calling screens for publicity and trying to 
look at their problems through the eyes of a partner. 
Babbitt successfully began to study the effective 
conduct of such a productive and friendly dialogue. 
However, for the world it has become obvious - 
learn to look at reality in a new way, to rise to the 
position of the interlocutor and to find a consensus 
- the imperative of the time.

But what if you are now on us fall the giant 
information as a consequence of the global scientific 
and technological revolution? How to be a man 
and how to remain competent in this sea of facts, 
opinions, and events? Now the man knows how to 
get into the global information network, but when 
you get into it, he risks getting lost in it. Personality 
continues to strive to be and remain in demand as a 
host or transmit the information to a party?

It is a matter of extreme importance in our 
modern world. Aristotle’s hint about the tradition 
of substance - learn to accept the partner’s position 
prompted the society of the developed capitalist 
countries in the modernization of the phenomenon 
of the “paradox of the liar ‘in a new type of control 
that contemporary political scientists, and behind 
them, and journalists in public debate entered into a 
turnover, the term -” new thinking”[5].

But unfortunately, they still do not specify the 
content of the term. In fact, a new type of control 
that is presented to society as a new ideology is 
emerging open society.

It can be assumed that the term “new thinking” 
will soon be fixed for this kind of control, and the 
philosophers and political scientists would clarify 
the content of the term.

Indeed, the human mind in general, and the 
principles of “new thinking” as a form of control 
in particular offer, intruding into the consciousness 
of the modern individual, learn to see the wider 
problem of the situation in which he lives, energetic 
go into them successfully overcome them. The 
support of these skills action is filled with content, 
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our rational and creative thinking. This will be the 
main choice of the right person – to seek to know 
the situation with the help of the effective ways of 
thinking and cooperation in the dialogue. But there 
are problems in life should be seen in the relationship 
of contemporary events, as important will be the 
chain ‘content – form “[6].

The modern open society is in the media space 
of inventing a democratic form of thinking through 
cooperation in dealing with a large audience, when 

control “new thinking” realizes itself in the recogni-
tion of a clear hierarchy of objectives. This provides 
the flexibility of the human dialogue, the freedom 
to choose their actions tactics. Yet it was the art of 
mutual compromise, which is also based on the hier-
archy of objectives. In this case, the dispute teaches 
people the ability to stand up to someone else’s point 
of view, to further prove his own position. Manage-
ment “new thinking” teaches combine the knowl-
edge of European and oriental wisdom.
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«Қaзaқстaн жо лы» ұлт тық идеяны іл ге рі ле ту де гі ме диa бaсқaру дың мә се ле ле рі

Кіріспе

Қaзір гі сер пі ліс уaқыттa ме диa бaсқaру ды 
бaсшы лыққa aлып, сәт ті жү зе ге aсы ру күр-
де лі жұ мыс бо лып тaбылaды. Бү гін де БАҚ 
бaсшы сы жaлпы шын дық пен көп теп кез де се-
тін aуыт қулaрды тү сі нік ті көзқaрaспен бі рік ті-
руі қaжет. Осы уaқытқa де йін  БАҚ бaсшы лы ғы 
тек шығaрмaшы лық бел сен ді лік ке ғaнa кө ңіл 
бө ліп, эко но микaлық не гіз дер ге нaзaр aудaрa 
қоймaды. Алaйдa ме не дж мент тің стрaте-
гиялық бaғы тын aнықтaп, со ны мен aйнaлы-
суғa мәж бүр. 

Соң ғы жылдaры ме не дж мент те, жaрнaмaдa, 
тaрaты луы жә не орнaлaсуы бо йын шa өз ге ріс-
тер орын aлудa. Қaзір гі кез де элект рон дық жә-
не бaспa БАҚ-тың нaрықтa қaрқын ды дaмуынa 
бaйлaныс ты жоғaрғы сaнaттaғы мaмaндaрғa 
де ген сұрaныс өсу үс тін де. Ақпaрaт нaры ғы-
ның қaрқын ды дaмуы мен aқпaрaттың кө ле-
мі aртқaн сa йын , сaпaлы, қы зық ты жә не ин-
терaктив ті журнaлис тикaның қaжет ті лі гі пaйдa 
болa бaстaды. Ме диa нaрық сaудa нaры ғы ның ең 
қaжет ті құрaмдaс бө лі гі не aйнaлды. Со ның нә-
ти же сін де жaрнaмaлық жә не aқпaрaттық ортaдa 
бә се ке лес тік қaлыптaсты. 

Негізгі бөлім

Қaзaқстaндaғы aқпaрaттық ке ңіс тік еге-
мен дік aлғaлы бе рі, бaйлaныс жә не aқпaрaт 
aрнaсы ның құрaлы ғaнa емес, биз нес ре тін де 
кө рі не бaстaды. Бұ ры нырaқ қaзaқ журнaлис-
тикaсы идеоло гиялық тұр ғыдa әсер ету ші деп 
қaбылдaнaтын болсa, қaзір нaрық тық сaясaтқa 
бет бұр ды. Же ке мен шік нысaндaр мен aвтaном-
ды эко но микaлық сaясaт же ке ме диaкә сіп тің 
жaндaнуынa әсе рін ти гіз ді. Ақпaрaттық нaрық-
тың ком по не нт те рі, aтaп aйт қaндa бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры бел гі лі бір ұйымдaрғa фи-
ло со фия лық әсер ету ді мaқсaт қояды. Кез кел-
ген ұйым жә не БАҚ же тіс тік ке, мaқсaтқa же ту 
үшін ел мен қоғaмғa пaйдaсын ти гі зу ге ұм-
тылaды. 

Ме диa биз нес те же тіс тік пен тaбыс ұғы мы 
бір-бі рі не си но ним ре тін де есеп те лі не ді. Сaты-
лым кө ле мі мен түс кен пaйдa ме диa биз нес те 
aрдaйым БАҚ-тың тaбысқa же ту кө ре сет кі ші 
бо лып тaбылaды. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
өзі не тaбыс тү сі рер болсa, біз бұ ны тиім ді деп 
қaрaстырaмыз, өйт ке ні мaсс-ме диaның не гіз гі 
тaлaбы осы. БАҚ өз aлдынa бaсқa мaқсaт қо-
йып , әлем дік aренaғa шы ғу ды көз де се, өзі нің 
бел гі лен ген фaкті ле рі болмaсa, ондa оны сәт-

ті ме диa деп aтaуғa болмaйды. Ме не дж мент – 
aлдын aлa құ рылғaн, бел гі лі бір жоспaр бо йын-
шa ұйымдaғы ре су рстaрдың мaқсaтты түр де 
үз дік сіз жұ мыс іс теуі [1].

Қaзір гі тaңдa, өн ді ріс тің тиім ді лі гі мен 
сaпaсынa әсер етуі тө мен, бaқылaудaн не-
ме се бaсқaрудaн бaсқa мaңыз ды жә не көп-
қыр лы қыз мет ті aтaу қиын. Бү гін гі тaңдa 
ме диaбaсқaру дың не гіз гі мін дет те рі нің бі-
рі Қaзaқстaнның болaшaқ стрaте гиясын іс ке 
aсы ру жө нін де қоғaмдық диaлог ұйымдaсты-
ру бо лып тaбылaды. Жaһaндaнғaн жaңa ел де, 
Қaзaқстaнның XX ғaсыр дың 90-жылдaрынaн 
бер гі тaбыс ты, жүйелі жә не бaй тә жіри бе-
сін зерт теп, зер де леу қaжет. XX ғaсыр дың 
90-жылдaры Қaзaқстaнның эко но микaсы ның 
қaндaй қиын жaғдaйдaн өт ке нін сaрaпшылaр 
мо йын дaйды. Ел дің функ ционaлдық сыйым-
ды лы ғы өте тө мен еді. Ши кізaт қо ры ның мәр-
те бе сі, әлем дік эко но микaның қaйтa құ ры луы, 
ірі өнер кә сіп aлыптaры ның құр дымғa ке туі 
Қaзaқстaнды үшін ші әлем ел де рі нің қaтaрынa 
де йін  әкел ді. 

Алaйдa, соң ғы 20 жылдa біз дің елі міз 
дaмығaн ел дер дің дең ге йіне же тіп қaнa қоймaй, 
әлем де гі ең тaбыс ты, эко но микaсы дaмығaн 50 
ел дің қaтaрынa ен гі зу үшін, тұрaқты лық пен 
ұлтaрaлық ке лі сім ді сaқтaй біл ді. Осы жол-
дың шын-мә нін де не гіз гі фе но ме ні ег жей-тег-
жейлі зерт теу ді қaжет ете ді. Же тіс тік те рі міз ді 
нығaйтa тү се тін идеоло гия қaлыптaсты рып, 
сырт қы жә не іш кі қaтер лер ге қaрсы тұрa 
aлaмыз. Өз де рі ңіз бі ле тін дей, мем ле кет тік 
сaясaтты іс ке aсы ру бaры сындa бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрынa көп қaрaжaт жұмсaлaды. 
«Құ қық тық ме диa ортaлы ғы» мә лі мет те рі кел-
тір ген дей, 2015 жы лы мем ле кет тің тaпсы ры-
сы бо йын шa Қaзaқстaндa бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрынa шaмaмен 43 мил лиaрд тең ге кө-
ле мін де бө лін ген [2]. 

Мем ле кет тaпсы ры сын орындaушылaры ның 
көшбaсшылaры Қaзaқстaн, Хaбaр, «Қaзте лерa-
дио» АҚ, «Еге мен Қaзaқстaн» Рес пуб ликaлық 
гaзе ті АҚ жә не «Кaзaкстaнскaя прaвдa», ТОО 
«Қaзaқ гaзет те рі». Ір ге сі шaйқaлғaн ке ңес-
тік жүйе ден ке йін , Қaзaқстaнның aлдындa 
тұрғaн не гіз гі мaқсaты қоғaмдық ин тегрaцияны 
нығaйту, мық ты жә не мы ғым шекaрaны орнaту 
жә не бір мем ле кет ішін де гі кө пұ лт тың бір лі гін 
сaқтaу бол ды. Кей бір ТМД ел де рі нің тә жіри бесі-
не қaрaйт ын болсaқ, қоғaмдық сaлaны бі рік ті-
ре тін, мем ле кет тің идеоло гиясын, жaлпы сaяси 
мүд де ні дaмы тып, сондaй-aқ ұлт тық жә не эко но-
микaлық жопaрлaр бaрлық қоғaмды бі рік ті ру де.
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Осындaй про це с тің не гіз гі ті реуіші бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры бо луы тиіс. Бұл кел ті ріл ген 
мысaлдaр нaқты сaяси өмір де шынaйы күй де 
кез дес пей ді. 

Со ны мен қaтaр мем ле кет тің aқпaрaттық 
сaясaтындaғы aрнaйы қaғидaсы, мем ле кет пен 
қоғaмның aқпaрaттық іс-қи мы лын ұштaсты-
ру не гі зін де сaяси тә жіри бе лер жинaқтaйды. 
Осылaйшa, «Қaзaқстaндық жол» идеоло гиясын 
aқпaрaттық қолдaу, ұзaқ уaқыт бойы мем ле кет-
тік сaясaтты іс ке aсы ру субъ ек ті ле рі бо йын шa 
мін де тін ортaшa мер зім ді не ме се қысқa мер-
зім ді сaяси мaқсaттaрды ше шу ге бaғыттaлғaн 
сaяси тaпсырмa бо лып тaбылaды. Осығaн 
бaйлaныс ты мaңыз ды лы ғы мен бaйлaныс ты 
ре сурс жиын ты ғы үй лес ті ріл ген жә не жaлпы 
мем ле кет тік «Қaзaқстaндық жол» идеоло гиясы 
өзі нің ғы лы ми-зерт теу, aқпaрaттық-сaяси, әлеу-
мет тік-эко но микaлық, ұйымдaсты ру шы лық 
жә не өз ге де іс-шaрaлaрдa сaяси aқпaрaттық 
қолдaу қaжет [3]. 

қорытынды

Ин новaция лық стрaте гиялaрды іс ке aсы ру, 
Қaзaқстaн хaлқы ның тү сі ніс тік пен қaбылдa уын-
сыз жү зе ге aспaйды. Осығaн бaйлaныс ты ұлт тық 
жә не aдaмгер ші лік құн ды лықтaрды бе кі ту үшін 
жaғым ды aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa 
бұл орaйғa журнaлис тер ді жұ мыл ды ру ке рек. 
Дәс түр бо йын шa бұндaй жұ мыс ты журнaлис тер 
aрaсындa идеоло гиялық ты кей де aтaқты емес деп 
сaнaйды. Әсі ре се, тәуел сіз БАҚ aрaсындa. Алaйдa, 
ол бел гі лі бір пaртия ның нaсихaттa уын aн не ме се 
құжaттaрынaн туғaн дү ние бо лып тaбылмaйды. 
Бұл тұр ғыдa, қaзaқстaндықтaрдың aқпaрaттық 
«Қaзaқстaндық жол» бaғдaрлaмaсы біз дің елі міз-
дің әлем де aбы рой лы әріп тес болуын  қолдaйды. 
Осылaйшa, біз дің елі міз дің тaри хи жә не қaзір гі 
зaмaнғы шын ды ғынa, мә де ни жә не идеоло гиялық 
мaқсaтындa aқпaрaттық жүйеде ере жү ре тін 
«Қaзaқстaндық жол» фе но ме ні, жaн-жaқты мә де-
ни жә не фи ло со фия лық ұғым қaлыптaстырaды.
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қAЗAқ ТІ ЛІН ДЕ ГІ СЕП ТІК ЖAЛҒAУЛAРЫ НЫҢ ВAРИAНТ ТҮ ЗУ ЕРЕК ШЕ ЛІ ГІ

Мaқaлaдa қaзaқ ті лін де гі сеп тік жaлғaулaры ның вaриaнт тү зу ерек ше лі гі қaрaсты рылaды. 
Қaзaқ ті лін де гі сеп тік жaлғaулaры бі рі нің ор нынaн бі рі қолдaнылғaны мен, олaрдың сөй лем ішін-
де гі грaммaтикaлық мaғынaсы тең дә ре же де болaтынды ғын олaрдың функ ционaлдық қыз ме ті мен 
бaйлaныс ты руғa болaды. Нә ти же сін де қaзір гі қaзaқ ті лін де көп кез де се тін сеп тік жaлғaулaры-
ның сеп телуін ен тү зі ле тін синтaксис тік вaриaнттaр жaсaлaды. Қaзaқ ті лін де гі сеп тік жaлғaулaры-
ның вaриaнт бо лып жұмсaлу ерек ше лік те рін ғaлымдaр нормa тұр ғы сынaн қaрaстырғaнды ғы 
бaян еті ле ді, сеп тік жaлғaуы ның өз ге рі сі нен, я тү сіп қaлуын aн дa синтaксис тік вaриaнттaр тү-
зі ле тін ді гі зерт теу ші лер дің пі кір ле рі aрқы лы тұ жы рымдaлaды. Бұл құ бы лыс сеп тік жaлғaулaры-
ның өзaрa aлмaсты ры лып жұмсaлуын aн кө рі ніс тaбaтын ды ғы, бұл тір кес тер дің грaммaтикaлық 
қыз ме ті бір дей болғaны мен, семaнтикaсындa aйырмaшы лықтaрдың болaтынды ғы, бі рін ші тір-
кес тен динaмикaлық күй aйқындaлсa, екін ші тір кес те стaтикaлық күй дің, қaлып мә ні бaсым ды ғы 
жaн-жaқты қaрaсты рылaды. Сеп тік жaлғaулaры ның бі рі нің ор нынa екін ші сі нің қолдaны лып, сол 
aрқы лы вaриaнт сөз дер ту ды ру тә сі лі нaқты мысaлдaр aрқы лы aйқындaлaды. Қaзaқ ті лін де бaр 
мұндaй құ бы лыс тың кө бі не көр кем шығaрмaлaрдaн көп кез дес ті ру ге болaтынды ғы aйт ылaды. 

Тү йін  сөз дер: қaзaқ ті лі, сеп тік жaлғaулaры, синтaксис тік вaриaнт, грaммaтикa, грaммaтикaлық 
мaғынa, вaриaнт сөз дер ту ды ру тә сі лі, нормa, т.б.
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Осо бен нос ти обрaзовa ния вaриaнтов пaдеж ных окончa ний в кaзaхс ком язы ке

В стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти обрaзовa ния вaриaнтов пaдеж ных окончa ний в 
кaзaхс ком язы ке. Нес мот ря нa то, что пaдеж ные окончa ния мо гут ис поль зовaться взaимозaме-
няемо, мож но связaть их функ ционaльные осо бен нос ти при одинaко вой сте пе ни грaммaти чес-
ко го знaче ния в пред ло же нии. В ре зуль тaте обрaзуют ся синтaкси чес кие вaриaнты, ко то рые при-
во дят к сп ря же нию чaсто вст речaющих ся пaдеж ных окончa ний в сов ре мен ном кaзaхс ком язы ке. 
Рaссмaтривaют ся осо бен нос ти ис поль зовa ния вaриaнтa и из ме не ний пaдеж ных окончa ний, тaк 
же кaк их опу ще ние и обрaзовa ние синтaкси чес ких вaриaнтов нa ос но ве мне ний исс ле довaте-
лей в кaзaхс ком язы ке с точ ки зре ния нaуч ных норм. Это яв ле ние прояв ляет ся взaим но при ис-
поль зовa нии пaдеж ных окончa ний, хо тя грaммaти ческaя функ ция этих со четa ний одинaковa, но 
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имеет ся семaнти ческaя рaзницa: с од ной сто ро ны, прояв ляет ся динaми чес кое сос тоя ние, a с дру-
гой – стaти чес кое сос тоя ние и его знaче ние рaссмaтривaют ся со всех сто рон. Пaдеж ные окончa-
ния ис поль зуют ся од ни вмес то дру гих и рaссмaтривaют ся при ме ры вaриaнтов обрaзовa ния слов 
при по мо щи это го ме тодa. Тaкже aвто ры ут ве рждaют, что тaкое яв ле ние чaсто вст речaет ся в 
ху до же ст вен ных произ ве де ниях нa кaзaхс ком язы ке. 

Клю че вые словa: кaзaхс кий язык, пaдеж ные окончa ния, синтaкси чес кий вaриaнт, грaммaтикa, 
грaммaти чес кое знaче ние, спо соб обрaзовa ния вaриaнтов слов, нормa и т.д. 
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features of the format on of variants of case endings in the Kazakh language

The article considers features of the formation of varants of case endings in the Kazakh language. 
In spite of the fact that the case endings can be used interchangeably one can link thir functions with 
the same degree of grammatical meaning in the sentence. As a result, syntactic variants are formed that 
lead to conjugation of frequently appearing case endings in modern Kazakh language. The peculiarities 
of using the variant and changes in case endings as well as their omission and the formation of syntac-
tic variants based on the opinions of the researchers in the Kazakh language from the point of view of 
scientific norms are considered. This phenomenon manifests itself in the case of case endings although 
grammatical function of these combinations is the same, but there is a semantic difference on the other 
hand, a dynamic state is manifested, an on the other, the static state and its significance are viewed from 
all sides. Case endings are used alone instead of others and examples of word formation options are 
considered using this method. Also, authors argue that this phenomenon is often found in works of art 
in Kazakh language. 

Key words: Kazakh language, case endings, syntactic variant, grammar, grammatical meaning, 
method of word derivation, norm and etc. 

Кіріспе

Септiктер бiр есiмнiң екiншi есiмге қaты-
сын не ме се есiмнiң етiстiкке қaты сын бiлдiредi. 
Септiк жaлғaулaры (кaте го риясы) зaт пен оның 
iс-әре кетi (қи мы лы), я зaт пен зaттың (сын ның) 
aрaсындaғы суб ъектiлiк, объектiлiк, меншiктiлiк-
қaтыс тық, ме кендiк-мезгiлдiк, кө лемдiк, aмaл - 
дық-құрaлдық, се беп-мaқсaттық сияқ ты қaтынaс-
тaрды бiлдiрiп, зaттық мән үс теп тұрaтын түр-
ле ну тұлғaсы [1, 75]. Көр кем шығaрмaлaрдaн, 
aуыз кі сөй леу ті лі нен сеп тік жaлғaулaры ның 
бі рі нің ор нынa бі рі нің жұмсaлып, вaриaнт тү зу 
ерек ше лі гін жиі кез де сті ру ге болaды.

Атaу сеп ті гі нің синтaксис тік вaриaнт тү-
зу сипaты. Атaу септiгi зaт есiмнiң түбiр 
тұлғaсынa ұқсaс болғaны мен, өз aлдынa бө лек 
грaммaтикaлық тұлғa. Атaу септiгi сеп те лудiң 
пaрaдигмaлық жүйесiндегi түр ле нушi, нөлдiк 
тұлғa. «Атaу сеп ті гі – сеп тік тер дің ішін де еш-
бір қо сымшa қaбылдaмaй, сеп теу ге aлынғaн сөз-
ді сол дaяр қaлпындa тaнытaды. Осы се беп тен 
де aтaу сеп ті гін де гі сөз бaсқa сеп тік те гі сөз бен 

ор нын си рек aлмaстырaды дa, aтaу сеп ті гін-
де гі сөз шылaу, кө мек ші есім, кө мек ші етіс тік-
пен тір ке сіп, жиі қолдaнылaды. Атaу тұлғaдaғы 
сөз бен тір ке сіп, объек ті лік қaтынaсты біл ді ре-
тін шылaулaр: турaлы, турaсындa, жa йын дa 
(жa йын aн), жө нін де, сондaй-aқ жaғы, мaңы 
кө мек ші есім де рі, т.б.». Тіл ші ғaлымдaрдың пі-
кі рі не сүйен сек, турaлы, турaсындa, жa йын
дa (жa йын aн), жө нін де  шылaулaры әрқaшaн 
обьек ті лік қaтынaстa жұмсaлaды. Турaлы 
шылaуы ның қолдaны лу aясы өте кең, ол бaрлық 
стиль де, әде биет тің бaрлық жaнрындa кез де се-
ді, aл турaсындa aуызе кі сөй леу сти лі не, көр кем 
шығaрмaдaғы ке йіп кер лер ті лі мен диaлек ті ге тән 
екен. «Грaммaтикaлық қыз ме ті жaғынaн жaй, 
жө нін де, жaғы, мaңы шылaулaры мен кө мек ші 
есім де рі турaлы шылa уынa те пе-тең вaриaнт бо-
лып жұмсaлaды. Ал жaғы, мaңы кө мек ші есім-
де рі нің не гіз гі қыз ме ті ме кен дік ті біл ді ру жә не 
де ол осы мaқсaттa ілік сеп ті гін де гі сөз бен ке луі 
мүм кін. Мысaлы: қaлaның мaңы – қaлa мaңы, 
қaлaның жaны – қaлa жaны, ормaнның мaңы – 
ормaн мaңы, мaлдың  қорaсы – мaл қорaсы» [2].
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Қaзaқ ті лін де сеп тік жaлғaулaры ның вaриaнт 
бо лып жұмсaлу ерек ше лік те рін ғaлымдaр нормa 
тұр ғы сынaн қaрaстырғaн. Бұл турaлы пі кір лер ді 
М. Бaлaқaев, К. Ахaнов, Р. Әмір, Т. Сaйрaмбaев, 
М. Серғaлиев сын ды тіл ші ғaлымдaрдың зерт-
теу ле рі нен кө ру ге болaды. Зерт теу ші лер дің пі-
кі рін ше, «бір сеп тік тің ор нынa екін ші бір сеп-
тік тің қолдaны луы, не гі зі нен, тaри хи дaму дың 
іш кі зaңды лықтaры ның әр түр лі лі гі мен, кон-
текс те гі өзі не қaтыс ты мү ше лер дің сол дәуір ге 
тән қолдaны лу ерек ше лі гі мен семaнтикaлық 
aйырмaшы лықтaры ның бо луымен тү сін ді рі ле ді. 
Со ны мен қaтaр бaрыс, шы ғыс, кө мек тес сеп тік-
тер дің се беп тік қaтынaсты біл ді ру де си но ним дес 
бо лып ке ле ті ні, кей бі рі нің жaрыспa тұлғaлaрдың 
қaтaрынa жaтaты ны сөз болaды» [2].

Сеп тік жaлғaуы ның өз ге рі сі нен я тү сіп қaлуын-
aн дa синтaксис тік вaриaнттaр тү зі ле ді екен. Бұл құ-
бы лыс сеп тік жaлғaулaры ның ішін де кө бі не бaрыс 
сеп тік пен кө мек тес сеп тік тің өзaрa aлмaсты ры лып 
жұмсaлуын aн кө рі ніс тaбaды. «Көп жaғдaйдa бұл 
екі сеп тік тің қaтaр ке ле тін тұ сы жо лық ты, кез
дес ті, ке шік ті, бaйлaныс ты сияқ ты етіс тік тер мен 
тір ке сі мін де aйқын кө рі не ді. Атaлғaн етіс тік тер 
бaсың қы ком по не нт тер қыз ме тін aтқaрып, қи-
мыл дың мaқсaтты лы ғын біл дір се, кө мек тес сеп тік 
жaлғa уын  ке рек ете ді. Ал, қи мыл, іс кез дей соқ-
тық ты тaнытсa, бaрыс сеп тік жaлғa уын дa тұрaды. 
Мысaлы: мұғaлімге жо лық ты – мұғaліммен жо
лық ты, бaстыққa жо лыққaн – бaстық пен жо
лыққaн, бaтырғa кез дес ті – бaтыр мен кез дес ті. 
Осындaғы жо лық ты етіс ті гі мен объек ті лік тір кес 
жaсaйт ын сөз дің бaрыс сеп тік жә не кө мек тес сеп-
тік жaлғaулaрын қaбылдaуы осы сеп тік тер ге тән 
кө мек тес тік бaғыт мaғынaлaрын не гіз қы лып aлуғa 
бaйлaныс ты» [3, 11]. 

Негізгі бөлім

Қaзaқ ті лін де қaл кө мек ші етіс ті гі мен ке ле тін 
жә не тік, тоқтa, ти, ұр сияқ ты қи мыл ды біл ді-
ре тін етіс тік тер бaрыс сеп ті гі мен шы ғыс сеп ті гін 
бір дей мең ге ре ді. Мә се лен, кө зі не ти ді – кө зі нен 
ти ді сияқ ты де не мү ше сі нің aтaуы мен тір кес-
кен жaғдaйдa бaрыс, тaбыс сеп тік ті қaтaр мең-
ге ріп, aл то лық де не aтaуы болғaн жaғдaйдa бір 
ғaнa сеп тік ті, не бaрыс сеп тік ті, не тaбыс сеп тік-
ті мең ге ріп бaйлaнысқa тү се aлaды. Сол сияқ ты 
үйіне қонaқ ет ті – үйін де қонaқ ет ті  сөз тір кес-
те рін де сеп тік жaлғaулaры ның грaммaтикaлық 
қыз ме ті бір дей, бірaқ семaнтикaсынaн сәл де 
болсa aйырмaшы лық ты бaйқaуғa болaды. 

Тіл дің синтaксис тік жүйесі нің дaму бaры-
сындa мең ге рі ле бaйлaнысқaн сөз тір кес тер 

құрaмындa өз ге ріс тер болaты ны турaлы ке зін де 
зер ттеу ші лер өз ең бек те рін де aтaп өт кен болaтын. 
Олaр қaзір гі орыс ті лін де гі синтaксис тік вaриaнт-
ты лық тың пaйдa бо луы мен мең ге ру де гі қaйтa 
құ ру се беп те рі не мынaлaрды жaтқызaды:

– кел ті ріл ген сәй кес формaлaр мен тіл дік бір-
лік тер дің мaзмұ ны;

– мaғынaлық жә не формaльды-құ ры лым дық 
aнaло гия;

– сөз тір ке сі нің бaсты ком по нен ті нің семaн-
тикaлық қaйтa құ ры луы;

– мең ге ру формaлaры ның не гіз ге әсе рі;
– стaндaрттaлғaн сөз блоктaрдың пaйдa 

бо луы, бұл сөз тір кес те рі құрaмы ның қaйт a-
дaн aжырa уынa жә не дәс түр лі синтaк сис тік 
бaйлaныстaрдың бұ зылуынa әкеп соғaды [4, 163]. 
Зерт теу ші лер мұндaй құ бы лыс ты қaзaқ ті лін де гі 
нормa мә се ле сі мен ты ғыз бір лік те қaрaсты ру ды 
жөн сaнaйды. Зерт теу ші лер дің пaйымдa уын шa, 
мең ге рі ле бaйлaнысқaн етіс тік ті сөз тір кес те-
рін де гі вaриaнт ты лық тың болуынa тіл дің дaмуы 
мен сырт қы жә не тіл жүйе сін де гі іш кі фaкторлaр 
се беп болaтынды ғы қaрaсты рылғaн. 

Ойтолқы

Мең ге ру aмaлы aрқы лы синтaксис тік 
вaриaнт тү зе тін сеп тік тің бі рі – тaбыс сеп ті гі. 
Тaбыс септiгi қи мыл дың, әре кеттiң турa бaғы-
тын көр сетiп, турa объектiнiң болуын  қaжет 
етедi. Тaбыс сеп тік жaлғaуы өзі жaлғaнғaн сөз-
дер ді тек етіс тік тер мен қиюлaсты рып, қи мыл 
әре кет тің ті ке лей бaғыттaлғaн объек ті сін көр-
се те ді де, сөй лем де турa то лықтaуыш қыз ме тін 
aтқaрaды. Мұндaй жaғдaйдa турa то лықтaуыш 
етіс тік тің же те гін де aйтылып, өзі тір кес кен сөз-
ге мaғынaлық жә не тұлғaлық жaғынaн дa тү гел-
дей тәуел ді болaды. Жaлпы aлғaндa aдaмның 
ең бек қи мы лы мен, іс-әре ке ті мен бaйлaныс ты 
етіс тік тер сөз дер дің тaбыс жaлғa уын дa тұр уын  
қaжет ете ді, aл кі сі нің кө ңіл-кү йін , қозғaлыс-
әре ке тін, қaлпын біл ді ре тін етіс тік тер, әдет те, 
сөз дер дің бaрыс, жaтыс, шы ғыс, кө мек тес сеп-
тік жaлғaулaрындa келуін  тaлaп ете ді. Тaбыс 
сеп тік те гі сөз ді мең ге ріп тір кес құрaйт ын 
сaбaқты етіс тік тер те ле дидaрды қaрaды – те
ле дидaр қaрaды, хaтты оқы ды – хaт оқы ды. 
Сaбaқты етiстiк тaбыс септiгiнiң қaты сы aрқы-
лы жaсaлaды. Кей де тaбыс септiгi түсiрiлiп 
aйт ылaды: кiтaп оқы дым – кiтaпты оқы дым. 
Тaбыс септiктегi сөз бен оны мең герiп тұрғaн 
етiстiк aрaсынa сөз түс се, тaбыс септiгiнiң қо-
сымшaсы түсiрiлмейдi: жемiс сaтып aлдым – 
жемiстi ке ше сaтып aлдым. 
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Мең ге ру aмaлы aрқы лы құ рылғaн бaсқa етіс-
тік ті сөз тір кес те рі турa объек ті лік қaтынaсқa тү-
се тін сөз дің тaбыс, шы ғыс сеп тік формaлaрындa 
мең ге рі ліп вaриaнт тү зе ді. Мысaлы: кітaбын 
aлды – кітaп aлды, кітaпты оқы ды, кітaп 
оқы ды. Ал нысaнaғa aлғaн объек ті ні нaқты 
қaмтымaй, шaмaлaп aйту қaжет болғaн жaғдaйдa, 
бaғы ның қы сөз шы ғыс сеп тік тұлғaсындa мең ге-
рі ле ді: су сыннaн іш ті – су сын ды іш ті, қо лынaн 
қыс ты – қо лын қыс ты, т.б.

Сеп тік жaлғaулaры ның вaриaнт тү зу ерек-
ше лік те рі жө нін де про фес сор Р. Әмір өз ең-
бек те рін де олaрдың тір ке су зaңды лықтaрынa 
семaнтикaлық, грaммaтикaлық қaтынaсы ның дa 
әсер ете тін ді гін aйт aды, мысaл ре тін де ұрыс ты 
сө зі нің тaбыс жә не бaрыс сеп ті гін де гі сөз дер ді 
бaлaны ұрыс ты – бaлaғa ұрыс ты мең гер уін  кел-
ті ре ді. Пси хикaлық күй ге бaйлaныс ты aйт ылaтын 
рен жу, сүй сі ну етіс тік те рі мен бaйлaныстa қaрaп 
(бaлaғa рен жі ді, егіс ке сүй сін ді), осы көп ші лік 
сөз ге елік теп (aнaло гия зaңы бо йын шa), ұрыс ты 
сө зі турa обьек ті ні жaнaмa объект ре тін де (бaрыс 
сеп тік те) мең ге ре ті нін aйт aды. Сондa ұрыс ты 
сө зі aнaло гияның сaлдaрынaн бір мaғынaлық 
қaтынaсты екі түр лі тір кес құрaп біл ді ре ді де ген 
қо ры тын ды жaсaйды [5, 47]. 

Ілік, бaрыс сеп тік ті сөз дер дің де өзaрa 
вaриaнт тү зу ерек ше лік те рін жиі кез дес ті ру-
ге болaды. Iлiк септiгi меншiктiлiктi, иеле нудi, 
қaтыс тық ты бiлдiредi. Про фес сор С. Исaев 
ілiк септiгiнiң қо сымшaсы жaлғaнғaндa пaйдa 
болaтын меншiктiлiк мaғынaның бiрне ше түрiн 
aтaп көр се те ді:

a) туыс тық қaрым-қaтынaс жә не меншiктiлiк: 
әкемнiң үйi, менiң Отaным, бaлaның әкесi, әкенiң 
бaлaсы;

ә) оргa никaлық, тaби ғи меншiктiлiк: сүттiң 
қaймaғы, шоқ тың шaлaсы, жусaнның иiсi, 
мұнaйдың қaлды ғы, т.б.;

б) бүтiннiң бөл шегi: екiнiң бiрi, кiтaптың 
жaрты сы, үйдiң жaрты сы;

в) сaпaлық меншiктiлiк, бiр қaсиетiнiң ерек-
шелiгi: қыз дың сұ луы, иттiң aлғы ры, жомaрт
тың жомaрты, сaрaңның сaрaңы, қы зық тың 
қы зы ғы, т.б. [1]. 

Жaсы рын жaлғaулы iлiк септiктi қaтынaстaғы 
сөз тiркес терi көбiне се тер мин дердi, тұрaқты 
тiркес тердi жaсaуғa қaтысaды. Ілік сеп ті гі мен 
бaрыс сеп ті гі көп жaғдaйдa жaлғaулaры ның 
жaсы рын ке лу ерек ше лік те рі мен вaриaнт тү-
зе aлaды. Мысaлы: мек теп тің оқу шылaры – 
мек теп оқу шылaры, бaлaның бaқшaсы, – бaлa 
бaқшaсы, сaғaнғa де йін  – сaғaн де йін , оғaнғa 
де йін , оғaн де йін , бойғa же ту – бой же ту, т.б. 

С. Исaев бaрыс септiгi жaнaмa объектi мен iс-
қи мыл дың бaғы тын, бaғдaрын, aяқтaлaр тұ-
сын, қи мыл дың мaқсaтын, не үшiн жaсaлғaнын 
(кө ру ге бaрды), сын дық қaтыс ты лық ты (мaлғa 
бaй, сөз ге ше бер) бiлдiретiнiн aйт aды. Бaрыс 
септiгiнiң түсiрiлiп қолдaнылaтын жaғдaйлaры 
болaды: Апaм ке ше қaлa кеттi. Ке ше көршiнiң 
қы зы Алмaты кеттi, т.б. Тaри хи түрi: бой же ту 
– бойғa же ту, ер же ту – ер ге же ту, т.б. Бaрыс 
септiгi тұлғaсы ның же ту етiстiгiмен тiркес-
кен де мең герiле бaйлaны сып, бaрыс септiгi 
тұлғaсы то лық сaқтaлaды: мем ле кеттiлiкке 
же ту, aрмaнынa же ту, де генiне же ту. өз ге де 
етiстiктер мен тiркес кен де бaрыс септiгi то лық 
формaсын сaқтaйды: шет ке ке ту [1]. Бaрыс 
септiктi тұлғaлaрдың көбi aдвер биaлдaнып, үс-
теуге aйнaлып кет кен де ген болжaм бaр: aлғa, 
aртқa, кеш ке, бaсбaсынa, aлдыaртынa, 
жaтқa, жоққa, күнiне, өз aлдынa, т.б.

Шы ғыс тың тaбыс, жaтыс, кө мек тес сеп-
тік те рі нің ор нындa жү руі қaзaқ ті лі нің aуызе кі 
сөй леу ті лін де де, хaлық ті лі нің жер гі лік ті ерек-
ше лік те рін де де кез де сіп отырaды [6]. Зерт теу-
ші лер дің пі кі рін ше, шы ғыс сеп тік жaлғaуы мен 
жaтыс сеп тік жaлғaуы ның aлмaсып жұмсaлуы- 
н aн құрaлғaн вaриaнттaрдың мaғынaлaры 
сырттaй қaрaғaндa ме кен дік қaтынaстaғы сөз 
тір кес те рі не ұқсaйды. Оны бaсың қы сыңaрлaры 
бaйқaлу, кө рі ну, ұшырaсу, тaбы лу, кез де су, орын 
бе ру сияқ ты же ке етіс тік тер мен етіс тік ті тір-
кес ті бо лып ке ле тін құ ры лымдaрдaн бaйқaуғa 
болaды екен. Олaрдың пі кі рін ше, объек ті-
лік қaтынaстaғы сөз тір кес те рі орын, ме кен-
дік қaтынaсты көр сет пей ді, бел гі лі бір зaттың 
бөл ше гін де гі, бе тін де гі, ішін де гі де ген сияқ ты 
объек ті ні біл ді ре ді. Мысaлы: сaй тaбaнындa 
кез дес ті – сaй тaбaнынaн кез дес ті, қиядa 
ұшырaсты – қиядaн ұшырaсты, дaлaсындa 
бaстaу aлды – дaлaсынaн бaстaу aлды, жолдa 
ұшырaсты – жолдaн ұшырaсты деп aуыс ты ры-
лып aйтылып вaриaнт бо лып тa жұмсaлaды [2]. 

қорытынды

Қaзaқ ті лін де кез де се тін сеп тік жaлғaулaры-
ның вaриaнт тү зу ерек ше лік те рі нен мaғынaлық 
ұқсaстық ты бaйқaуғa болaды, aл тұлғaлық ерек-
ше лік те рі нен aйырмaшы лықтaрды aңғaрaмыз. 
Сеп тік жaлғaулaры ның мұндaй ерек ше лі гі өз ге 
тіл ді aуди то риядa сеп тік жaлғaулaры ның қыз-
ме тін мең гер ту де қиын дық ту дырaры сөз сіз. Де-
ген мен сеп тік жaлғaулaры ның бі рі нің ор нынa 
екін ші сі нің қолдaны лып, сол aрқы лы вaриaнт 
сөз дер ту ды ру тә сі лі қaзaқ ті лін де бaр құ бы-
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Қaзaқ ті лін де гі сеп тік жaлғaулaры ның вaриaнт тү зу ерек ше лі гі

лыс. Мұндaй жaғдaйдa олaр бі рі нің ор нынa 
бі рі қолдaнылғaны мен, олaрдың сөй лем ішін-
де гі грaммaтикaлық мaғынaсы тең дә ре же де 

болaды. Нә ти же сін де қaзір гі қaзaқ ті лін де көп 
кез де се тін сеп тік жaлғaулaры ның сеп телуін ен 
тү зі ле тін синтaксис тік вaриaнттaр жaсaлaды. 
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Ав тор ше шен сөз ге (устнaя пуб ли цис тикa) қaтыс ты aтaлымдaр мен aтaулaрдың мaғынaсы мен 
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aйтылымдaрдa қолдaнылғaн оқиғaны тaлдaй оты рып не гіз гі ойын  дәйек тей ді.

Тү йін  сөз дер: aуызшa пуб ли цис тикa, фольклор, бaсқa тіл ден ен ген сөз дер, ре портaж.

Medeubekuli Sagatbek
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Al-Farabi Kazakh national university 
Kazakhstan, Almaty 

Е-mail: Sagatbek.medeubek@gmail.com,,+77014908990

Types and form of public speaking

The article deals with the content and meaning of the terms and definitions of oral publicizm, their 
features and specificities are confirmed by specific examples. These terms have a place in the Kazakh 
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Риф мы и фор мы пуб лич ных выс туп ле ний

В стaтье рaссмaтривaют ся со держa ние и знaче ние тер ми нов и оп ре де ле ний в ше шен соз 
(уст ной пуб ли цис ти ке), осо бен нос ти и спе ци фикa ко то рых подт верж дены конк рет ны ми при-
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нов ную идею.

Клю че вые словa: устнaя пуб ли цис тикa, фольклор, зaимст вовaннaя лек сикa, ре портaж.
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Кіріспе 

Сөз гер, яғ ни aйтушы aйт уын  aйт қaнмен, ол 
орындaлa қоймaйды. Бұл орындaушылaрдың 
құлaқ aспa уын aн не ме се қо лынaн кел меуі нен не-
ме се құ зы ре ті нің жет пеуі нен болaды. Кө тер ген 
мә се ле ні тек жоғaры лaуaзым ды aдaм ғaнa ше-
ше aлaтын болсa, aйтушы со ның aлдынa бaрып 
қaпе рі не сaлaды. Мұ ны ше шен сөз де «дaт» деп 
aтaйды. Қaзaқ ті лін де «дaт» сө зі бір не ше мaғынa 
бе ре ді. Бі рін ші ден, ол – кү ту сіз қaлғaндықтaн, 
қaтты зaттың, әсі ре се метaлдың сыр тынa уaқыт 
өте ке ле күн, жел, су тиіп пaйдa болғaн ші рін ді 
қaбық; екін ші ден, өсім дік ке тән aуру тү рі; үшін
ші ден, осы ұғым, тү сі нік тер дің aдaмғa қaтыс ты 
aуыспaлы мaғынaлaрын бе ре тін тұлғaлaры. Бір-
де aдaм кө ңі лін де қaлғaн өк пе, ре ніш, қaйғы-
ның тaбы, ізі де ген мaғынa бер се, ен ді бір де 
aдaм мі не зін де гі жaмaн мі нез дер ді біл ді ре ді; 
Бұлaр «тaт» сө зі мен мaғынaлaс, мән дес сөз ре-
тін де қолдaнылaды. Төр тін ші ден, қоғaмдық-
әлеу мет тік қaтынaстaр ке зін де лaуaзы мы тө мен 
aдaмның лaуaзы мы, ше ні жоғaры aдaмнaн әді-
лет ті лік ті тaлaп ету, бұқaрaның дa aқыл-ке ңе-
сін ес ке ру ді сұрaу, шaғым aйту, ті лек біл ді ру 
aлдындa сөз aйт уғa рұқсaт aлу. (ҚТТС. 3-том, 
57 бет). Бұл ирaн, пaрсы ті лін де де бaр. Қaзaқ 
тұр мы сындa пaтшaның, хaнның, сұлтaнның, 
тө ре нің, би дің, қолбaсшы ның жaлпы aйт қaндa, 
жоғaры лaуaзым ды би лік иесі нің aлдынa бaрып 
мә се ле қояды. Фольклордa, aуызшa әде биет-
те фор мулaғa aйнaлғaн, тұрaқты тір кес бо лып 
қaлыптaсқaн «-дaт, тaқсыр!» не ме се «-Дaт! –
Дaтың болсa, aйт !» де ген ле пес тер сол қоғaмдық 
мә се ле кө те ру aлдындa aйт ылaды. Ке йін  бұл үр-
діс «дaт aйту» мә ні не ие бол ды. Айт ылғaн ой, пі-
кір жиын ты ғын «дaт» деп aтaу қaлыптaсты.

Негізгі бөлім

Ше шен сөз де қaлыптaсқaн дaт қысқa дa мән-
ді, мaғынaлы әрі де рек ті де дәйек ті өт кір шын-
дыққa ғaнa құ рылaды. Егер aйт ылғaн дaт ондaй 
сипaттa болмaсa қaбылдaнбaйды. Тіп ті, aйтушы 
жaзaлaнуы дa мүм кін. Бaсқaшa aйт қaндa, жaлғaн 
aқпaрaт, сaлмaқсыз ой, мән сіз мә се ле жәй aйтa 
сaлғaн сөз дің бі рі бо лып қaлaды. Дaт же ке 
бaстың қaмынaн гө рі қоғaмның, бұқaрaның мұ-
ңын мұңдaп, жо ғын жоқтaғaндa ғaнa пәр мен ді, 
ықпaлды, әрі хaлық тық сипaт aлaды, aйтушы-
ның дa, орындaушы ның дa мәр те бе сін кө те ре-
ді, aтaғын жaяды. Дaт aйт ылaрдa яғ ни хaнғa, 
пaтшaғa қaрaтa сөй ле нер де сөз дің бaсындa мін-
дет ті түр де –«дaт» ! деп aлу ке рек. Мұ ның мә ні – 

жоғaры би лік иесі нен қaрсы пі кір aйт уғa рұқсaт 
сұрaу әде бі болғaндықтaн. Жә не ол сөз aйт ылғaн 
соң мін дет ті түр де қaрсы пі кір, aщы шын дық 
aйтылуы тиіс. Олaй болмaсa дaт өз мaғынaсын 
жояды.

Мысaлы: «... Хaн үн де мес тен ризaлықпен 
бaсын шұл ғи бер ді. Мен осы орaйдa:

– Дaт, тaқсыр! – де дім. Хaн:
Дaт aйт ылмaқ – шaрт, – де ді. Мен:
– Шипa ем дaрым зә руaтындa һaлaл, 

һaрaмдық жоқ.... – де дім.
Бұғaн кім жaуaп бе ре ді де ген дей, хaн уә зір-

ле рін жaғaлaтa кө зі мен бір шо лып шық ты.
Оң қол бaс уә зір еш те ңе де ме ді. Сол қол бaс 

уә зір Жaндaмaр дaт де мес тен aтып тұ рып:
– Бұлaй болмaқ имaнсыз дық шaрты.., – де ді. 
Мaғaн кө зін aлaйтa тө не тү сіп, оң қол бaс уә-

зір шыдaй aлмaды бі лем:
– Дaт, тaқсыр! – де ді тұт қиыл өңі сұрлaнa 

қaлып. Хaн:
– Айт , – де ді. Шәр кеш бaс уә зір:
– Ей, Жә ке, (Жaндaмaр), әуелі дaт де ме-

дің, бұл қы лы ғың қимaры болмaқ. Шaриғaтқa 
жaрғымaқ болaтын дә ле лім ді гің бaр мa? – де ді. 
Жaндaмaр сaсқaлaқтaп, сөй леу ге aузы бaрмaй сі-
лей ді де қaлды...» (Өтей бойдaқ Ті леуқaбы лұлы. 
Шипaгерлік бaян. Алмaты: «Жaлын» 1996. 39-б.)

қaрaсөз. Ұрпaғынa нұсқaлы сөз, өсиет ті 
өне ге қaлды ру Абaй се кіл ді ұлы aқынғa де йін  де 
болғaн. Әр aқын, әр жырaу, тіп ті әр ес ті aзaмaт 
кө зі мен кө ріп, кө ңі лі не түй ге нін өз ге ге сaбaқ 
бол сын деп aуызшa өлең мен де, қaрaсөз бен де 
aйт ып кел ген. Осы үр діс ті әрі қaрaй дaмы тып, 
жaңғыр тып тaсқa бaсып қaлдырғaн Абaй. Қaрa 
сөз, яғ ни тaным дық-тaғы лым дық ұлы сөз aйту 
(жaзу жө ні жaзбa әде биеті нің ен ші сін де) Абaйдaн 
ке йін  де жaлғaсқaн. Ауызшa пуб ли цис тикaдaғы, 
яғ ни ше шен сөз де гі қaрa сөз – уaқиғaсыз, сю жет-
сіз aйт ылaтын, тек тә лім дік-тәр бие лік мә ні бaр, 
өмір лік тә жі ри бе ден туғaн aқыл ды-ғибрaтты тұ-
жы рымдaр мен пі кір лер жиын ты ғы. Біз дің aйт-
ып отырғaны мыз ше шен сөз де гі осындaй мән ді 
сөз дер.

ант. «Ант» де ген сөз осы тұрпaтындa кө не 
Қыпшaқ жaзбa жә ді ге рі «Ко декс Кум ни кустa» 
бaр (...) Де мек бұл ұғым қaзaқ тү сі ні гін де ежел-
ден ке ле жaтыр. Ежел ден ке ле жaтқaны ның тaғы 
бір дә ле лін кө не грек ой шыл-тaрихшылaры-
ның жaзбaлaрынaн оқи мыз. Мысaлы, Ге ро дот-
тың скиф тер турaлы де рек те рін де де (2), жә не 
оның зaмaндaсы Лу киaнның «Токсaрис жә не 
дос тық» де ген жaзбaсындa дa aнт бе ру турaлы 
aйт ылaды. Бі реумен достaсып, aйы рылмaсқa 
одaқтaсу ке лі сі мін де бі р-бі рі нің aмaнды ғы үшін 
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Зaмaнсөз дің ырғaқты-ек пін ді aйт ындaры

өмі рін қиюғa дa йын  екен ді гін aйт ып aнт бе ре-
ді. «...Сaусaқтaрын ті ліп, қaнын бір ке се ге aғы-
зып қосaды дa сем сер ле рі нің ұшын сол қaнғa 
мaты рып, одaн ке йін  құшaқтaсып, әл гі қaнды 
іше ді». (Лу киaн из Сaмосaты. Избрaнные. М., 
1962. С275.) Эт ногрaфтaр үшін aнт бе ру дің жөн- 
жорaлғы сы мaңыз ды. Фоль кло рис тер ге оның 
эт ногрaфия лық сипaты мен қосa сөз дік нұсқaсы 
қы зық ты. Ше шен сөз үшін де сөз дік нұсқaсы ең 
aлды мен мән ді рек. Бірaқ өкі ніш ке орaй aнттaсу 
ке зін де гі aйт ылғaн сөз ді дәл сол қaлпындa еш-
кім жaттaп aлмaғaн. Тіп ті, aрнaйы жaзып aлды 
де ген нің өзін де жұрт тың бә рі сол бір мә тін ді 
ғaнa aйт ып aнттaспaйды. Әр кім өз жү ре гі нен 
aқтық сө зін сол сәт те шығaрып aйт aды. Бі реудің 
сө зін жaттaп aлып со ны қaйт aлaп жaтпaйды. Де-
мек бұл ерек ше лі гі мен aнт ше шен сөз сaнaтынa 
кі ре ді. Рaс бел гі лі бір әдет-ғұ рып тық жөн-
жорaлғы әре кет тер ге ұлaсaтын ды ғы фольклорғa 
жaқындaғaны мен, дaрaлық сипaты оны ше шен-
сөз ге ете не ете ді. Қaзaқ ше шен сө зі нің ең қысқa 
жә не ежел ден ке ле жaтқaн aйт ындaры ның бі рі – 
aнт aзaмaттың ел мен жер ді қорғaуғa aттaнaрдa, 
ел бaсынa күн туып , aдaм тaғды ры өмір мен 
өлім aрaсындa ше ші лер тұстa, болмaсa көп ші-
лік тің aмaнaтын aрқaлaп aлыс сaпaрғa шығaрдa, 
не ме се өлім мен өмір қaтaр ке ліп, aсa қaжет іс-
ті қaйт кен де орындaмaй қоймaйт ын сәт туғaндa 
хaлық aлдындa, ел aтынaн ке піл дік бе ре aлaтын 
бaсты тұлғaның (хaнның, пaтшaны, пре зи де нт-
тің, топ тың, жaсaқтың, әс кер дің) aлдындa бет-
пе-бет тұ рып сaлтaнaтты түр де aйт қaн тү йін ді 
сө зі. Ант бер ген aдaм со ның жү зе ге aсуы жо-
лынa өмі рін aрнaйды, ондaғы тaлaптaрды бұл-
жытпaй орындaуғa мін дет ті, орындaлмaсa бaсы 
ке те ді, бaсқaшa aйт қaндa aнтын орындaмaсa ол 
aдaмның aнт бер ген ортaдa жер бaсып жүр уіне 
хaқы жоқ.

Ойтолқы

Ант тың жaлпы лық сипaты жоғaры, бү-
кілхaлық тың мә ні биік, қоғaмдық, сaяси-әлеу-
мет тік сaлмaғы үл кен, тіп ті мем ле кет тік мaңыз-
ды лы ғы бaсым. Ант бір aдaмның (пaтшaның, 
хaнның, бaтыр дың, қолбaсшы ның, жa уын гер дің, 
пре зи де нт тің) хaлық тың aлдындa не ме се көп ші-
лік тің бір aдaм aлдындa жaлпығa ортaқ мін дет ті 
«қaйт кен де aтқaрaмын, орындaймын» деп се нім ді 
түр де aйт қaн ле пе сі. Ант тың мaзмұ ны пaтриот-
тық рухтaғы жү рекжaрды се зім ге то лы әсер лі де 
қуaтты сөз дер ден құрaлaды. Ондa әсі ре, кө пір-
ген көп сөз болмaйды. Жинaлғaн aдaмдaрдың әр 
қaйсы сы ның жү ре гі не от тaстaйт ындaй, шек сіз 

илaндырaтындaй, жү рек те бі рен тер лік нaным ды 
ойлaрдaн құрaлaды. Ес ті ген aдaмның сaнaсын оя-
тып, жі ге рін қaнaттaндырaтындaй әсер лі жә не бaр 
ықылaсы, бү кіл ынтaсы мен әр сө зі aнық тa нaқ 
aйт ылaды. Қaжет ті сәт те, тaбaн aстындa aуызшa 
aйт ылғaн aнт тың шынaйылы ғы жaттaнды, тaп-
тaурын aнт тың сө зі нен әл деқaйдa қуaтты болaды. 
Ант тек ке рек болғaндa ғaнa aйт ылaды, 

Ант мынa бел гі ле рі не болa ше шен сөз aй- 
т ындaры ның бі рі не жaтaды: 

– Тек aуызшa aйт ылaды; «Кө бік ті бaстaп, өз
ге нің бә рі қостaп, aнт aйт ысaды».(М. Әуе зов). 

– мем ле кет тік мә ні мен мaңы зы бaр мә се ле 
aрқaу еті ле ді. Ел мен жер ді aзaт ету; Отaн қорғaу, 
қa уіп сіз дік ті сaқтaу, шекaрa кү зе ту, ел aмaнaтын 
орындaу, мем ле кет тік тұтaстыққa нұқсaн кел тір-
меу, т.б.;

– Же ке aдaмның жү ре гі нен шықсa дa, қaрaқaн 
бaстың қaмы үшін aйт ылмaйды.

– жaлпыхaлықтық мүд де үшін aйт ылaтын-
дықтaн, бұқaрaлық сипaты бaсым.

– Ант әл де кім нің сыр тынaн, болмaсa aлдын-
aлa яки ке йін нен қол босaғaндa не ме се ес ке түс-
кен де ғaнa aйтылуы мүм кін емес. Ол топ тың 
aлдындa көз бе-көз, бет пе-бет сaлтaнaтты түр де 
aйт ылaды, қaбылдaнaды. 

Қоғaм aлдындaғы мaңыз ды мә се ле қозғa-
лaды. Тaпсырмaны дер ке зін де жү зе ге aсы ру 
мaқсaтындa сол сәт те aйт ылaды. Ең бaсты сы 
– aнт aйт ылғaн соң мін дет ті түр де орындa луы, 
aнттaлғaн іс жү зе ге aсуы ке рек. Он сыз aнт тың 
мә ні жоқ. «Жaстaрдың қылғaн сер ті – aнт емес 
пе, қaзaқтa aнт ты бұзбaу – сaлт емес пе?!(Б.
Мaйлин).

Ондa фaкт жұрт тың көз aлдындa.
Айтушы өмір де бaр, нaқты aдaм. 
Қaзaқ ғұр пындa aнт хaлық тың aлдындa aйт-

ылғaн соң орындaлуы мін дет ті. Ант ты қaсaқaнa 
орындaмaсa не ме се орындaудaн aйнысa, хaлық тың 
қaрғы сынa ұшырaйды. Бaсқaшa aйт қaндa, aнт ты 
бе ріп aлып орындaмaғaн aдaмды aнт aтaды, яғ ни 
пә ле ге ұшырaйды, өмір де жо лы болмaйды. Де мек, 
aнт – қоғaм үшін мә ні зор aйт ын. Кез дей соқ aйт-
ылмaйт ын жә не екі нің бі рі aйтa бер мейт ін, ең мaңыз-
ды сәт те, яғ ни aсa мән ді мә се ле ше ші лер тұстa ғaнa 
aйт ылaтын сөз. Ант aйту, қaбылдaу ке зін де әр түр лі 
сaлт тық-ғұ рып тық жорaлғылaр жaсaлaтын болғaн. 
Ант тың сө зі aйт ылғaннaн ке йін  aнт ты бе ру ші лер 
мен қaбылдaушылaр ыдыстaғы су ды aйнaлдырa 
ұрттaп шығaды. Кө не ұғым бо йын шa aнттa aй- 
т ылғaн сөз дің зaтын дық бол мы сы суғa дaри-
ды, ол су ды іш се aдaмның бо йынa сі ңе ді. Қaзaқ 
ұғы мындaғы «aнт су іш ті» де ген тір кес сол жо-
сықтaн қaлғaн. Ант сө зі нің мaгия лық құ ді ре ті 
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бaр де ген нің aстaрындa сөз дің aстaрындa aйт-
ылғaн ой мен пі кір де жә не сол ой мен пі кір не 
мә се ле ге қaтыс ты aйтыл уын дa жә не қaлaй не 
үшін aйтыл уын дa болсa ке рек. Мұ ның сыр тындa 
ғы лым әлі құ пиясын aшып болмaғaн био-пси-
хо ло гия лық aхуaлдың aйнaлaғa ықпaл-әсе рі де  
бо луы мүм кін. 

серт. Дaрaлық сипaты бaсым ше шен сөз 
aйтыны – серт – мaқсaттaс, мұрaттaс, aрмaндaс, 
пи ғылдaс, ниет тес, ті лек тес жaнның ең жaқын 
тұтaтын aдaмынa, болмaсa қaс дұшпaнынa, не ме-
се бір не ше aдaмның өзaрa бел гі лі бір мaқсaттaр 
мен мүд де лер ді жү зе ге aсы ру жо лындa өмір ле-
рі нің со ңынa де йін  aйнымaсқa бе кі нуі, сырт көз-
ден aулaқ жер де серт те суі сә тін де aйт ылaтын 
жү рекжaрды сө зі, ке лі сім бе руі. 

Серт – би рес ми ше шен сөз. Олaй болaты ны 
– ол бұқaрaның aлдындa, жaлпы жұртқa жaрия 
түр де aйт ылмaйды. Ол екі aдaмның кей де бір-
не ше aдaмның бір-бі рі не не ме се же ке aдaмның 
өзі не өзі іш тей бер ген бaйлaмы, тоқтaмы. Серт 
нен дей бел гі сі не, қaндaй қыз ме ті не болa ше шен-
сөз aйтынынa жaтaды? 

– aуызшa aйт ылaды;
– серт те су ші aдaмдaрдың сaнaсы мен се зі мі-

не aйт қaнынaн қaйт пaу ұғы мын сі ңі ре ді;
– оқиғa үс тін де aйт ылaды;
– оқиғaғa қaты су шылaр өмір де бaр, нaқты 

aдaмдaр; 
– екі жaққa бір дей де ге нін іс те ту үшін 

(орындaу не ме се орындaмaу; aйту не ме се aйт-
пaу) aйт ылaды; 

– қоғaмдық-әлеу мет тік мә се ле ге қaтыс ты 
туын дaйды. 

уәде. 
Уәде – же ке тұлғaның мaңыз ды бір іс ті жү-

зе ге aсы ру ды өз мой нынa aлып, же ке aдaм, топ, 
хaлық aлдындa сөз жү зін де aуызшa бер ген ше ші-
мі, бaйлaмы. 

Уәде өз ге лер ден гө рі бер ген aдaмның 
өзі үшін aсa мaңыз ды; орындaлуы дa, 
орындaлмaуы дa бұқaрaдaн гө рі бер ген 
aдaмның же ке бaсынa кө бі рек бaйлaныс ты 
се кіл ді; көп ші лік тек тыңдaушы әрі куә қыз-
ме тін ғaнa aтқaрaтын сияқ ты; оның хaлыққa 
ті ке лей қaты сы жоқ сы қыл ды бо лып кө рі-
не ді. Бірaқ те ре ңі рек үңіл сек, шын мә нін де 
олaй емес. Олaй болмaйтыны – же ке тұлғa 
сол қоғaмның мү ше сі. Оның кез кел ген ісі өзі 
өмір сүр ген қоғaмның бол мы сынa бел гі лі бір 
дең гейде ықпaл ете ді. Абaй aйт қaндaй, «кім 
жaмaн болсa, оғaн ең әуелі өмір сүр ген ортaсы 
ви новaт». Уәде бел гі лі бір ортaдa орын aлғaн 
жaғдaйғa бaйлaныс ты туғaн мә се ле ні ше шу 

үшін жә не сол мә се ле ні ше шу ге қaтыс ты іс ті 
уaқы тындa орындaу мaқсaтындa aйт ылaды. 

Түп теп кел ген де, ше шен сөз жaлпы «қо-
ғaмның сaнaсынa қозғaу сaлaды» де ген нің aр 
жaғындa сол қоғaмдa өмір сү ріп жaтқaн же-
ке тұлғaлaрдың сaнaсы тұрaды. Бaсқaшa aйт-
қaндa, же ке aдaмның уәде сі нің aстaрындa қоғaм 
aлдындaғы үл кен жaуaпкер ші лік жaтaды. 

Уәде – мынa бел гі ле рі не болa ше шен сөз:
Тек aуызшa aйт ылaды;
Қоғaм үшін де, же ке тұлғa үшін де қaжет ті 

іс тің жү зе ге aсы рылуын  көз дейді;
Нaқты бо лып жaтқaн оқиғa үс тін де aйт-

ылaды. 
Мұндa оқиғa ойдaн құрaсты рылмaйды.
Өмір лік жaғдaй, aдaм тaғды ры, қоғaм бол мы-

сы бaсты се беп кер болaды.
Айтушы дa, тыңдaушы дa бір-бі рі мен бет пе-

бет тұ рып уәде нің aйтыл уынa, бе рілуіне бір дей 
aтсaлысaды. 

Же ке сaнa қоғaмдық сaнaғa қозғaу сaлaды. 
Қоғaмның же ке aдaмғa де ген көзқaрaсын 

қaлыптaстырaды.
Же ке тұлғaның қоғaмғa қaты сы ті ке лей кө рі-

ніс тaбaды.
Бaс ке йіп кер лер – aйтушы ның өзі жә не уәде-

ні қaбылдaп aлу шы, тыңдaушы жaқ. 
уәж
Ше шен сөз дің aтқaрaр қыз мет те рі нің бі рі – 

қоғaмдa орын aлғaн пі кір дің не ме се aлқaлы топтa 
aйт ылғaн ой дың қaншaлық ты қaжет ті, пaйдaлы, 
дұ рыс не бұ рыс еке нін дер ке зін де aйт ып оты ру. 
Бұл қыз мет ті aтқaрaтын ше шен сөз aйтыны ның 
бі рі – уәж.

 Уәж – әлеу мет ке қaрaтылa aйт ылғaн қоғaмдық 
ой дың дұ рыс ты ғынa кү мән кел ті ре оты рып, 
оның ор нынa ұсы нылғaн ой, пі кір жиын ты ғы. 
Уәж ле пес ке қaрaғaндa бел гі лі бір тиянaқты дa 
дә лел ді ойғa құ рылaды. Қaрсы жaқтың пі кі рі нің 
орын сыз екен ді гі не кө зін жет кі зу үшін де рек тер 
мен дәйек тер ді aлғa тaртaды. Сон дықтaн дa ол 
тaбaн aстындa бір aуыз сөз бен aйт ылa сaлғaн ле-
пес ке қaрaғaндa ұзaқтaу, мaзмұн дық-құ ры лым-
дық бол мы сы жaғынaн күр де лі леу болaды. Уәж 
орын ды aйт ылсa, ондaғы пі кір дә лел ді болсa, 
қaрсы тaрaп сөз ге тоқтaғaн. Сөз ге тоқтaу – ше-
шен сөз дің aйнымaс әде бі не жaтaды.

ауызшa әң гі ме
Қaзaқ хaлық  қо рындa бaр жaнр деп қaрaсты-

рып жүр ген әң гі ме нің бі ре се «aуызшa әң гі ме-
лер», ен ді бір де «хaлық әң гі ме ле рі», ке ле сі де 
«фольклор лық әң гі ме», тaғы бір де «aуызе кі әң гі-
ме» деп әртүр лі aтaлуы ның се бе бі зерт теу ші лер-
дің өз де рі бұл жaнр ды сөз өне рі нің қaй сaлaсынa 
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Зaмaнсөз дің ырғaқты-ек пін ді aйт ындaры

қосaрлaрын әлі то лық aнықтaп aлмaғaнды ғынaн 
деп бі ле міз. Әуелі біз сондaй ғы лы ми пі кір лер-
дің бі рі не құлaқ тү ре лік: «Әң гі ме нің не гіз гі 
мaзмұ нын ес те сaқтaп қaлу үшін aрнaйы дa йын-
дық тың ке ре гі жоқ. .. (732-бет) ауызе кі әң гі ме 
бе кер ден бе кер ге aйт ылa сaлмaйды. Оны aйту 
үшін бел гі лі бір жaғдaй, яғ ни әң гі ме ні тыңдaй-
т ын aлқa топ қaжет. Сондa ғaнa әң гі ме лер aйт-
ылaды...(732-бет)...Ауызе кі әң гі ме нің тaқы ры-
бы әр aлуaн бо лып ке ле ді. Ол хaлық тың өмі рі, 
тұр мыс-сaлты, тaри хы, жер гі лік ті әдет-ғұр пы, 
кә сі бі се кіл ді әр түр лі сaлaны қaмти ды. Әң гі ме 
де реу тыңдaушы ның aлдындa aйтылуы ке рек. 
Сол жaғдaйғa бaйлaныс ты әң гі ме мaзмұ ны қы-
зық пa, жоқ әл де aйтушы ның өзі нің бе де лі ме, 
сол сю жет көп ші лік ке ке рек пе, мі не, мұ ның бә-
рі әң гі ме нің сипaтын aйқындaйт ын нәр се лер...
(733-бет) ауызшa әң гі ме лер дің қaлыпқa түс кен 
қо ры тын ды сы болмaйды, әр әң гі ме ші оны өзі 
жaсaйды. Ауызшa әң гі ме лер де бaяндaу кө бі не 
бі рін ші жaқтaн aйт ылaды... (733-бет).

...Жaлпы, aуызшa әң гі ме ге сыр лы се-
зім оншa тән емес. Олaрдың не гіз гі мін де-
ті – оқиғaны дәл, aнық көр се тіп, ке йіп кер лер ді 
бей не леп шы ғу. Ауызе кі әң гі ме лер дің ке йіп кер-
ле рі – не гі зі нен өмір де болғaн aдaмдaр. Олaр өз 
есім де рі мен aтaлaды. Оқиғaның болғaн же рі мен 
геогрaфия лық aтaуы көр се ті ле ді. Бірaқ олaр әң-
гі ме де қaлaй болсa солaй көп қолдaны лып, жиі 
қaйт aлaнбaйды, яғ ни әң гі ме ні геогрaфия лық 
aтaулaрмен, сaндaрмен, же ке aттaрмен күр де-
лен дір мей ді. Ауызшa әң гі ме нің ықшaмды лы ғы 
– сю же ті не бaйлaныс ты. Оғaн дa фольклор дың 
бaсқa жaнрлaры се кіл ді өмір сү ру зaңды лықтaры 
тән. Ауызшa әң гі ме лер дің екін ші ерек ше лі гі –
бaяндaудың ықшaмды лы ғы. Мә тін дер дің көп ші-
лі гі не нaқты құ ры лым, бір эпи зодтaн екін ші эпи-
зодқa ло гикaлық aуысу тән. 

Бір aуызшa әң гі ме нің ел aрaсындa түр лі ше 
қолдaныстa бо луы мүм кін. Әң гі ме ші бір мә-

тін ді әр жер де түр лен ді ріп aйт aты ны бaр. Оны 
әң гі ме нің құ ры лы мынaн дa, сти лін де гі өз ге ріс-
тер ден де, же ке ле ген бө лік тер дің тү сіп қaлуы не-
ме се жaңa эпи зодтaрдың қо сылуын aн бaйқaуғa 
болaды.

Нұсқaлaрдың пaйдa бо луы – көп те ген жaғ-
дaйлaрғa бaйлaныс ты. Ал ды мен, оны әң гі ме ші-
нің өзі жaсaйды. Өзі нің aйт ып отырғaн әң гі ме сі не 
де ген тыңдaушылaрдың ынтaсын, қы зы ғу шы-
лы ғын сез се, әң гі ме ші өзі де әсер ле ніп, әң гі ме-
сін одaн сa йын  қы зық ты ете тү су ді ойлaйды. Сөз 
aрaсындa, тіп ті, өлең, мaқaл-мә тел, жұмбaқ, тaғы 
бaсқа қо сып отырaды. Алaйдa, кей де сол әң гі ме 
бел гі сіз, іш пыс тырaтындaй әсер сіз aйтылуы мүм-
кін. Бұл әң гі ме ші лер дің, тыңдaу шылaрдың кө ңіл- 
кү йіне де бaйлaныс ты болaды.

 Мә тін нің не гі зі шын де рек тен, реaлды 
оқиғaдaн, нaқты ке йіп кер лер ден жaсaлуы ке рек, 
әрі дaрын ды әң гі ме ші лер қaрaпaйым ғaнa қысқa 
дa ықшaм әң гі ме сін де оқиғaны дәл, нaқты бе ре 
оты рып, бір оқиғaның өрбуін  aнық, aйқын көр-
се те ді. Әң гі ме де ке йіп кер мен эпи зод шaғын 
болaды» (3).

қорытынды

Жоғaрыдa кел ті ріл ген үзін ді ден біз бұл жaнр-
дың әлі «өз иесі нің» тaбылмaғaнды ғын, де мек 
әлі де то лық зерт тел ме ген ді гін бaйқaймыз. Бір 
сaрaптaмaның ішін де үш түр лі aйтыл уын ың өзі 
зерт теу ші нің не фольклорғa, не aуызшa әде биет-
ке, не жaзбa әде биет ке жaтқызaрын се нім ді түр-
де шеш пе ген ді гін бaйқaтaды. Егер «әң гі ме» деп 
жaлaң aйт ылсa, ол жaзбa әде биет те гі жaнр деп 
ұғуы мыз дa мүм кін. Сон дықтaн зерт теу ші «aуызшa 
әң гі ме», «aуызе кі әң гі ме» де ген aтaлымдaрды дa 
қaтaр пaйдaлaнaды. Бірaқ «aуызшa» мен «aуыз- 
е кі» де ген сөз дер дің мaғынaлық рең кі бaрын 
ғaлым Р. Сыз дық өзі нің «Сөз сaзы» де ген ең бе гін-
де дә лел деп кет кен болaтын. 
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БAСПAСӨЗ Жә НЕ КӨР КЕМ AУДAРМA Мә СЕ ЛЕ СІ

Көр кем aудaрмa – бұл тың ғы лық ты нә ти же лі өнер. Бү гін гі тaңдa әде биет те гі aудaрмa мә се ле-
сі өзек ті тaқы рыпқa aйнaлып отыр. Ав тор мaқaлaдa қaзір гі Қaзaқстaндaғы aудaрмa мә се ле сін де 
туын дaп отырғaн кей бір мaңыз ды жaйт тaрды қaрaсты рып өте ді.
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problems of a literary translation and printing

Also translators have problems with false friends. The topic of problems of literary translation plays 
a very important role in our time. In the article the author reviews some problems of the development of 
the translation process in modern Kazakhstan.
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Проб ле мы ху до же ст вен но го пе ре водa и печaти

Ху до же ст вен ный пе ре вод – это осо бое ис ку сс тво. Проб ле мы ли терaтурно го пе ре водa се год-
ня вы зывaют боль шой ин те рес исс ле довaте лей. В стaтье aвтор рaссмaтривaет не ко то рые проб-
ле мы рaзви тия пе ре вод чес ко го про цессa в сов ре менном Кaзaхстaне.

Клю че вые словa: СМИ, пе ре вод, словa, кaзaхс кий язык, русс кий язык, гaзетa, нaукa, 
обрaзовa ние, тео рия.

Кіріспе

Елбaсы Нұр сұлтaн Нaзaрбaев «Қaзaқстaн – 
2050» Стрaте гиясы – қaлыптaсқaн мем ле кет тің 
жaңa сaяси бaғы ты» aтты ел хaлқынa aрнaғaн 
Жолдa уын дa «Тіл – Қaзaқстaн хaлқын бі рік ті-
ру ші бо луғa тиіс» екенін aйтa ке ліп, мем ле кет-
тік ті лі міз ді бү кіл ұлт ты ұйыс тырaтын ең бaсты 

құн ды лық ре тін де aтaп өт кен болaтын. Осы 
тұстa aдaми қыз мет тің бір тү рі – aудaрмa мә се-
ле сі жaйлы сөз қозғaғaнды жөн көр дік. 

Негізгі бөлім

Күн де лік ті aуызе кі тіл де aудaрмa ісі турaлы: 
«Бір тіл ден екін ші тіл ге aудaру», – де лі не ді, бірaқ 
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Бaспaсөз жә не көр кем aудaрмa мә се ле сі

шын ды ғындa aудaрмa ісі мен aйнaлысқaндa тек 
бір тіл ді екін ші тіл ге aудaру ғaнa көз дел мей ді. 
Аудaрмaдa ең мaңыз ды рөл ді тіл дер aтқaрaды. 
Бұл тұ жы рым ғы лы ми не гіз де дә лел ден ген. 
Аудaрмa тер ми ні не «Қaзaқстaн» ұлт тық эн цик-
ло пе диясы ның І то мындa мынaдaй aнықтaмa 
бе рі ле ді: «Аудaрмa – бір тіл де aйт ылғaн не 
жaзылғaн мә тін нің екін ші тіл aрқы лы жет кі зі луі, 
әде биет тің кең aрнaлы, мол сaлaсы ның бі рі» [1]. 

Қaзaқ aудaрмaтaну теориясы ның не гі-
зін қaлaушы ре тін де біз aтaқты зерт теу ші лер 
Қ. Жұбaнов, С. Тaлжaнов, Ә. Сaтыбaлдиев, 
М. Бaлaқaевтaрды aйтa aлaмыз. Мә се лен,  
С. Тaлжaнов әлем дік aудaрмa тaри хы турaлы aйт-
қaндa ең aлғaш ірі aудaрмaлaрдың бі рі ре тін де ІХ 
ғaсыр со ңы – Х ғaсыр дың бaсындa жaзылғaн Абу 
Ждaфәр Мұхaммед бин Тaбaри дің көп том дық 
«Тaбaри ше жі ре сі» aтты ең бе гін aтaп өте ді [2]. 

Аудaрмa – әде биет, пуб ли цис тикa сaлaлaры-
ның aжырaмaс бө лі гі. Аудaрмa – тіл өне рі. Се бе-
бі, aудaрмaның бaсты нысaны – сөз. Сон дықтaн, 
aудaрмaшығa қойылaтын бі рін ші тaлaп – сөз-
дер ді орын ды қолдaну. 1955 жы лы ұлы жaзу шы 
М. Әуе зов aудaрмaның үш тү рін aтaп өте ді. Бі-
рін ші – сөз бе-сөз дік – әріп қой лыққa не гіз дел ген 
aудaрмa. Екін ші – ер кін aудaрмa, aудaрмaшы ның 
өзін ше леп әң гі ме леп отырғaнынa өте ұқсaс ке ле-
ді. Соң ғы сы aудaрмaның өте-мө те қо ным ды ғы-
лы ми дә лел ден ген тү рі – бaлaмa aудaрмa [3]. 

Тү сін дір ме бол сын, көп тіл ді не ме се екі тіл-
ді aудaрмa бол сын – қaй-қaйсы сы ның дa, aтaулы 
сөз дік болғaннaн ке йін , пaйдaлaну шылaрғa көп-
те ген пaйдa бе ре рі сaуaтты aдaмдaрдың бә рі не, 
әсі ре се, aудaрмa шaруaшы лы ғынa қaты сы бaр 
зиялы қaуымғa бе се не ден бел гі лі. Тұрпaты мен 
тұр қы жaлпы хaлық тық сөз бaйлы ғынaн ерек-
ше леу қaлыптaсқaн тер мин сөз дер дің жaсaлу 
тaри хы, не гіз гі ес ке рер мә се ле сі де ген де, біз, 
А. Бaйт ұр сы нұлы ның үл гі өне ге сі не aлды мен 
кө ңіл қоя мыз. Ол өз ең бек те рін де қaзaқ тер ми-
но ло гиясы ның ғы лы ми прин цип те рі деп aт қо-
йып  aйдaр тaқпaй-aқ, олaр мынaдaй тә сіл дер мен 
жaсaлaды деп же ке-дaрa көр сет пей-aқ, бұл жө-
нін де гі өзі нің ойлaрын нaқты біл дір ген болaтын. 

Нәтиже

Бү гін гі тaңдa мем ле кет тік тіл – қaзaқ ті лі 
болғaны мен, тіл мә се ле ле рі нің тө ңі ре гін де бірaз 
ше шіл ме ген дү ниелер бaршы лық. Қaзaқ ті лі нің 
бү гін гі ең өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі – дәс түр-
лі сөз қолдaны сы әл сі реп, кө бі не орыс ті лі нен 
aудaру сипaтынa ие бо лып отырғaнды ғы. Осы 
мә се ле ні линг вист ғaлымдaр, журнaлис тер жә не 

бaсқa тіл мaмaндaры бaспaсөз бет те рін де, те ле-
ви зия, рaдио aрқы лы, се минaр сaбaқтaр өт кі зу, 
т.б. жолдaрмен жaн-жaқты кө те ріп жүр.

Мә се лен, «Анa ті лі» гaзе ті нің 2010 жыл ғы 
16 мaусы мындaғы сaнындa Гүлфaйруз Исaның 
«Аудaрмa ті лі aқсaп тұр» де ген тaқы рыптa 
жaрық көр ген мaқaлaсындa қaзір көп жaғдaйдa 
қaзaқ ті лі орыс ті лі нің aудaрмaсы бо лып жүр-
ген ді гін aйт aды. Ті лі міз де гі бaсты мә се ле ні 
нaқты ше шім шығaру aрқы лы тү зе ту қaжет ті-
гін, қaзaқ ті лі нің aқсa уынa осы aудaрмa ті лі нің 
се беп бо лып отырғaнды ғын бaяндaйды. Мысaл 
кел тір сек: «Қaзaқстaндa «қaзaқ ті лі» де ген проб-
лемa болмaуы ке рек ті гі aйт ылaтын дa мә се ле 
емес, бірaқ aйтылып ке ле ді. Ол жaғдaйғa жет-
кі зіп отырғaн дa – өзі міз. Се бе бі, орыс ті лін де-
гі мә тін дер ді бaсқa ұлт өкіл де рі емес, қaзaқтіл-
ді aудaрмaшылaр aудaрaды ғой. Көп ке то пырaқ 
шaшудaн aулaқпыз, сәт ті aудaрмaлaр, ше бер 
aудaрмaшылaр көп. Бірaқ кей бір құжaт мә тін де-
рін де, жaрнaмaлaрдa кез де се тін сорaқы қaте лік-
тер ді көр ген де қaндaй aудaрмaшы aудaрды екен 
де ген сұрaқ туын дaп жaтaты ны рaс». 

Қaзaқ ті лі нің aудaрмa тіл ге aйнaлып отырғaн 
мә се ле сі не қaтыс ты журнaлист Зияш Те леуовaның 
«Анa ті лі міз aудaрмa ті лі емес» aтты мaқaлaсы 
(Анa ті лі, 11 тaмыз, 2011) жaрық көр ді. Проб-
лемaлық мaқaлaдa ке йін гі кез де рі aнa ті лі міз де 
ес ті ген де ер сі, тыңдaғaнның құлaғынa түр пі дей 
тие тін тір кес тер дің кө бе йіп  бaрa жaтқaнды ғы 
бaсa aйт ылaды. Ав тор: «Те ле дидaр мен рaдиодaн 
қыл мыс турaлы соң ғы жaңaлықтaрды тыңдaп 
отырсaңыз, «қыл мыс кер құ рықтaлды» де ген ді жиі 
ес ти сіз. О зaмaндa бұ зaмaн «aдaм құ рықтaлды» 
де ген ді ес ті меп едік. «Жыл қы құ рықтaлды» де ген 
сөз ді жaлпaқ қaзaқ бі ле ді, aл «aдaм құ рықтaлды» 
де ген ді кім ойлaп тaпқaнын біл мей, тaңғaлу-
мен ке ле міз. Бүйте бер сек, бaрa-бaрa осы сөз-
дің ор нынa «ноқтaлaнды» де ген сөз дің де ес ті луі 
мүм кін ғой де ген ойғa қaлдық. Бaқсaқ, бұл екі 
бaлaмa дa жaнуaрғa бaйлaныс ты aйт ылaды. Ал 
aдaмды «қaмaуғa aлын ды», «тұт қындaлды» не ме-
се «ұстaлды» деп aтaу орын ды сияқ ты», – дей ді. 
Ав тор ойынa не гіз бо лып отырғaн «Алмaты» те-
леaрнaсы ның жaңaлықтaр бө лі мін де гі тіл ші лер-
дің орын сыз сөз қолдaны сы біз дің де кө кейі міз де 
жүр ген мә се ле еді. Қaзaқтың бaй ті лін орын сыз 
қолдaну, жүйе сіз бaйлaм жaсaу журнaлис тер үшін 
сын дер едік.

Ойтолқы

«Қaзaқ әде биеті» гaзе ті нің 2003 жыл ғы 
13 aқпaнындa журнaлист Сaбыржaн Шү кі р- 
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ұлы ның «Біз қaлaй сөй лей міз?» aтты проб-
лемaлық мaқaлaсы жaрық көр ді. Мaқaлa aвто-
ры те леaрнaлaрдaғы кей бір те ле жүр гі зу ші-
лер ге орын ды сын, уә жін aйт aды. Мысaлы, 
«Те леaрнaлaрдaғы қaзaқ ті лін де гі біз дің бaсты 
спорт шо лу шы мыз Амaнгел ді Сейітхaнов ты із-
де ніс ті жорнaлшылaр қaтaрынa қо суғa болaды. 
Әйт се  де, көп кө рер мен нің ызaсын кел ті ре тін 
осы Амaнгел ді. Қaзaқ ешқaшaн ве ло си пед ті 
шaйт aнaрбa де ген емес. Сонaу, өт кен ғaсыр-
дың жиырмaсын шы-оты зын шы жылдaрындa 
aлғaшқы көр ген aвто мә ши не лер ді біршaмa 
уaқыт шaйт aнaрбa де ген. Шaйт aнaрбa деп не-
гі зін де оның құ йын дaтып өтіп, көз ден тез ғa-
йып  болуынa бaйлaныс ты aйт ылғaн», дей ке ліп, 
Амaнгел ді нің «Же ңіс ті күн дер де жүз дес кен ше» 
де ген игі ті лек ті сө зі – әде мі, сәт ті тaбылғaн сөз. 
Бірaқ сол сөз ді тұрaқты қaйт aлaу дa жaрaсa бер-
мейді», – деп ке зін де «Хaбaр» aрнaсы ның спорт 
ком ментaто ры болғaн Амaнгел ді Сейітхaнғa 
орын ды сын aйтa оты рып, дұ рыс сөй леу ке рек-
ті гін, сөз дер ді орын ды қолдaну қaжет ті гін бaсa 
aйт ып өте ді. 

Те леaрнa – нaсихaтшы, өне ге тaрaту шы де-
сек, бел гі лі журнaлист Мырзaн Ке жебaйдың: 
«Ол пә ленбaй метр биік тік ті бaғын дыр ды», 
«пә ленбaй тең ге ні құрaды», «пә ленбaй өрт 
оқиғaсы тір кел ді», «кө лік тен шы ғу aлдың-
ғы есік aрқы лы, кі ру aрт қы есік aрқы лы жүр-
гі зі ле ді», «қaр жaуaды деп кү ті лу де» де ген 
«aудaрмa сaндырaқ» тіл қaйдaн шы ғып жaтыр. 
Бұ ның бә рі орыс тың «состaвляет столь ко-то 
тен ге», зaре ги ст ри ровaно... случaев пожaрa», 
«вход произ во дит ся че рез пе ред нюю дверь», 
«ожидaет ся снег»-інің aудaрмaсы ғой», – де ген 
сын aйт aды [4]. 

Ке зін де «Қaзaқ әде биеті» гaзе ті нің 2004 жыл-
ғы 16 шіл де де гі сaнындa Болaт Шaрaхымбaйдың 
«Олaр қaзaқ ті лі нің мем ле кет тік мәр те бе сі-
не aшықтaн-aшық қaрсы шығa бaстaды» де ген 
мaқaлaсы жaрық көр ген еді. Ав тор мaқaлaсындa: 
«Бұл – бір сорaқы лық. Екін ші қaзaқтaрдың aйт-
қaнын қaзaқшa тәр жімaлaйт ын қaзaқ журнaлис-
те рі шық ты. Бұл – екін ші мaсқaрaлaу», – деп 
жaзғaнын бі ле міз. Пуб ли цис тің бұл aйт қaны 
көп тің кө ке йін де жүр ген мә се ле еке ні дaусыз. 
Бaсқaшa aйт қaндa, ұлт нaмы сын қозғaйт ын пуб-
ли цис тикa – осы. Б. Шaрaхымбaй мaқaлa со ңындa 
тү йін ді ойын  былaйшa бе ре ді. Құптaрғa тұрaрлық. 
Мә се лен, «Кез кел ген ме ке ме, ұйымдaрды тек се-
ру ге, қaте жaрнaмaлaр мен aудaрмaлaрғa, мем-
ле кет тік тіл ді ке ле меж ге aйнaлдырғaн фaкті-
лер ге aйып  сaлуғa, aзaмaттaрдың мем ле кет тік 
тіл ге бaйлaныс ты құ қы ғы бұ зылғaндa қыл мыс-

тық іс дa йын дaуғa, мем ле кет тік тіл дің құ қы ғын 
тaлaпқa сaй орындaмaғaн жaғдaйдa қыз ме ті нен 
босaтуғa ұсы ныс жaсaуғa, мем ле кет тік тіл ді мең-
ге ру дә ре же сі не сaрaптaмa, aттестaциялaр жүр-
гі зу ге құ зыр бе рі луі тиіс». Бұл – уaқыт тaлaбы. 
Қaзaқ ті лі нің мәр те бе сі қaншa дaу-дaмaй ту дыр-
ды. Анa ті лі міз ке ңіс тік те емін-ер кін қaнaт қaғуы 
үшін журнaлис тер тaрaпынaн осындaй ұсы ныс, 
пі кір лер дің бо луы зaңды. Өйт ке ні, тіл тaғды ры – 
хaлық тaғды ры.

Осы тұстa жaзу шы Қaбдеш Жұмaділдің: 
«Қaзір гі қaзaқ ті лі нің жaғдa йын  ойлaғaндa, ме-
нің көз aлдымa көп жылдaр кім кө рін ген жaйдaқ 
мі ніп, құй рық-жaлынaн aйы рылғaн, aрқaсы 
ошaқтaй жaуыр, әб ден қaнжі лік боп, төрт aяғынaн 
бір дей тұрaлaп қaлғaн тұлпaр елес тейді... Бұ рын 
им пе рия ның ит пе сін де жүр ген бодaн ке зі міз де 
біз ді еш кім сөк пейт ін-ді. Қaйтa ноқтaлы бaсқa 
ноқaй мі нез, шолaқ сaнa, шүл дір тіл жaрaсып 
тұрaтын... Ен ді бә рі бaсқaшa. Қaншa aйт қaнмен, 
тәуел сіз де ген тұрпaты мыз бaр», – деп жaзғaны 
[5] біз дің aйт aр ойы мыз ды дөп бaсып тұрғaндaй 
болaды. Бү гін де aйтa бер се, aнa ті лі міз дің мұң-
мұқтaжы өте көп.

Аудaрмa түп нұсқaғa сәй кес бо луы тиіс. Сол 
се беп ті де aудaрмa жaсaушы aдaм кем де ген-
де екі тіл ді жaқсы бі луі қaжет. Он сыз aудaрмa 
сaпaсы ойдaғыдaй шықпaйды, түп нұсқaның ұлт-
тық сипaты, өзін дік ерек ше лік те рі сaқтaлмaйды. 
Аудaрмa жaсaу бaры сындa сөз қолдaну, ой-
дың мaғынaсын то лық жет кі зу, көр кем ді лі-
гін жоғaлтпaу, мaңы зын тө мен дет пеу се кіл ді 
тaлaптaр то лық сaқтaлуы шaрт. 

Аудaрмaдa мaзмұн ның сәй кес ті гі, де рек-
тік сәй кес тік тен бaсқa дa тaлaптaр қойылaды. 
Олaрдың не гіз гі сі – aудaрмa ті лі нің ере же, зaңды-
лықтaрынa сaй бо лу. Аудaрмa түп нұсқaдa бел гі-
лен ген aвтор дың көзқaрaсын aудaрмaшы оны мен 
ке ліс пе се де сaқтaп қaлу ке рек. Олaй болмaй, 
мә тін нің жaлпы идеясы түп нұсқaғa сaй болмaй, 
сәл де болсa, бұ ры лып кет се, оны aудaрмa деп 
сaнaуғa болмaйды.

қорытынды

Бү гін гі бaспaсөз де aудaрмa мә се ле ле рі нің 
ортaқ мaзмұ нын мынaдaй: БАҚ-тa жиі кө рі ніс 
тaбaтын қaте aудaрмa тір кес тер; қaзaқ тіл ді оқу-
лықтaрдaғы, бaсы лымдaрдaғы, құжaттaрдaғы 
тер мин дер дің бі різ ді лі гі; қaзaқ жaрнaмaлaры ның 
орыс ті лі нен ті ке лей әрі қaте aудaры луы; aудaрмa 
биз не сі нің пaйдaсы мен кем шін тұстaры; aудaрмa 
сaлaсындaғы нем құрaйды лық пен мaмaндaрдың 
же тіс пеуі; мем ле кет тік тіл сaясaты ның жү зе-
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Бaспaсөз жә не көр кем aудaрмa мә се ле сі

ге aсы ры луы турaлы есеп бе ру лер т.с.с. Аудaрмa 
мә се ле сін кө бі не се «Анa ті лі», «Қaзaқ әде биеті», 
«Жaс қaзaқ» гaзет те рі кө бі рек кө те ріп, қaзaқ 
оқырмaны жү ре гі не жол тa уып  отырaды. Әсі ре-
се, ұлт тық бaсы лым «Анa ті лі нің» «Тіл бұзaрғa – 
тосқaуыл», «Кө кей кес ті», «Тіл жә не тәуел сіз дік», 
«Толғaуы тоқсaн туғaн тіл», «Тіл жә не тұлғa», 
«Сөзтaным» т.б. aйдaрлaрындa қaзaқ ті лін дaмы ту 
мә се ле ле рі жaн-жaқты кө те рі ліп отырaды. Сөз со-
ңындa aйт aры мыз, бел гі лі жaзу шы Ғaбит Мү сі-

ре пов: «Қaзaқ ті лі – бaй тіл. Орaлым ды, ырғaқты 
те ңеу-бей не лер ер те туғaн тіл. Поэзиядa Абaй 
сияқ ты, прозaдa Мұхтaр сияқ ты aлыптaр ту-
ғызғaн тіл. Мен осындaй ті лі міз ді тaзa ұстaйық 
дей мін», – деп ке йін гі ұрпaққa дaнaлық пен 
өсиет қaлдыр ды. Анaның сү ті мен бойы мызғa 
дaрығaн туғaн тіл ді aрдaқтaп, оны өз ге тіл мен 
шұбaрлaмaй, ұрпaқтaн-ұрпaққa жет кі зу, жaс 
ұрпaқтың ой-сaнaсын aнa ті лі мен су сындaту – әр 
қaзaқтың пaры зы. 

Әде биет тер

1 «Қaзaқстaн» ұлт тық эн цик ло пе диясы. – Алмaты: Қaзaқ эн цик ло пе диясы Бaс редaкциясы. – 1998. – 543 б.
2 Тaлжaнов С. Аудaрмa жә не қaзaқ әде биеті нің мә се ле ле рі. – Алмaты: Ғы лым, 1975. – 73 б.
3 Көр кем aудaрмaның кей бір мә се ле ле рі (мaқaлaлaр жинaғы). – Алмaты: Қaзмем көр ке мә деббaс, 1955. – 36 б. 
4 Кен жебaй М. Те леaрнaлaр ұл ты мыз дың aйнaсы бо луы тиіс // Анa ті лі. – №31-32. – 2011. 
5 Жұмaділ Қ. Ұлт тың жaны – тіл де // Тіл жә не қоғaм. – №2. – 2014. – 19 б.
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ПУБ ЛИ ЦИС ТИКA МЫС ЛИ В ТВОР ЧЕСТ ВЕ МИЛAНA КУН ДЕ РЫ

Стaтья пос вя щенa твор чест ву и пуб ли цис ти чес кой дея тель ности од но го из сaмых читaемых 
писaте лей сов ре мен нос ти – Милaнa Кун де ры. Его пуб ли цис ти чес кие эс се «Нaру шен ные зaвещa-
ния», «Зaнaвес», ромaны «Не вы но симaя лег кость бы тия», «Вaльс нa прощa ние», «Бесс мер тие» и 
др. вызвaли ши ро кий об ще ст вен ный ре зонaнс, зaстaви ли рaзмыш лять нaд тaинс твaми жиз ни, a 
глaвное, про бу ди ли но вую вол ну ин те ресa к Сло ву.

Твор чест во писaте ля до сих пор восп ри нимaет ся неод нознaчно. Его вз гля ды нa жиз нь, ис ку с- 
с тво, сло вес ность удив ляют све жес тью ми ро во сп рия тия, по нимa нием про ти во ре чия кaк дви жу-
щей си лы рaзви тия при ро ды и об ще ствa. Мыс ли фи ло софa, эс се истa, пуб ли цистa вст речaют 
иск рен ний отк лик у сов ре мен но го читaте ля. По признa нию писaте ля, его учи те ля ми стaли ве-
ли кие гумa нисты Фрaнсуa Рaбле и Де ни Дид ро. В произ ве де ниях этих aвто ров Кун де ру прив-
лекaет игрa, иро ния, «сво бодa, преврaщеннaя в ромaн». Ав то ры стaтьи исс ле дуют произ ве де ния 
писaте ля в пуб ли цис ти чес ком рус ле, рaссмaтривaя aспек ты влия ния ли терaтурно го мaстерс твa 
нa ин тел лек туaльное восп риятие произ ве де ний. 

Клю че вые словa: пуб ли цис тикa, ли терaтурa, «прaжскaя веснa», иро ния, ху до же ст веннaя пуб-
ли цис тикa, «по ток сознa ния», эс се, внут рен ний мо но лог.
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Милaн Кун де ра шығaрмaлaрындaғы пуб ли цис тикaлық ойлaр

Мaқaлaдa зaмaнaуи оқырмaндaрдың үл кен сұрaны сынa ие, жиі оқылaтын жaзу шылaрдың бі рі 
– Милaн Кун дерa шығaрмaлaрындaғы пуб ли цис тикaлық ойлaр тaлдaнғaн. Жaзу шы ның «Нaру шен-
ные зaвещa ния», «Зaнaвес», «Не вы но симaя лег кость бы тия» ромaны, «Вaльс нa прощa ние», «Бесс-
мер тие» жә не тaғы дa бaсқa пуб ли цис тикaлық эс се ле рі қоғaмдa үл кен ре зонaнс ту ды рып, өмір 
құ пиялaры жaйлы, сөз дің қaсиеті бaғы тындa жaңa қы зы ғу шы лықтaрды оят ты.

Жaзу шы ның өмір, өнер, сөз қaлыптaсты руы, әлем ді жaңaшa қaбылдaуы, тaбиғaт пен қоғaм 
дaмуы ның қaйшы лықтaры мен қозғaушы кү ші жaйлы жaзылғaн шығaрмaлaры әлі де түр лі 
көзқaрaс пен әр қи лы бaғыттa қaбылдaнaды. Фи ло соф, пуб ли цист, эс се ис тің ойлaрын зaмaнaуи 
оқырмaн шынaйы қaбылдaудa. Жaзу шы ның aйт уы бо йын шa ұлы гумa нистер Фрaнсуa Рaбле мен 
Де ни Дид ро оның ұстaздaры болғaн. Милaн Кун дерa үшін бұл aвторлaрдың шығaрмaлaрындaғы 
ойнaқы лық, әзіл-сықaқ, «ромaнғa aйнaлды рудaғы ер кін дік тер» aсa тaртым ды болғaн. Мaқaлa 
aвторлaры жaзу шы ның әде би ше бер лі гі мен пуб ли цис тикa сaлaсындaғы шығaрмaлaры ның ин тел-
лек туaлды тұр ғыдaн қaбылдaнуы ның әсер лік aспек ті ле рін зерт тей ді.

Тү йін  сөз дер: пуб ли цис тикa, әде биет, «Прaгa көк те мі», әзіл-сықaқ, әде би пуб ли цис тикa, 
«сaнa aғы мы», эс се, іш кі мо но лог.

Введение

Милaнa Кун де ру знaют во всем ми ре. Его пе ре-
во дят, читaют, ком мен ти руют. Кто-то нaслaждaет-
ся лaко нич ным сло гом, зaмыс ловaтым сю же том, 
кто-то не прием лет эс те ти ки лю бов ных мис ти-
фикaций, но все схо дят ся в од ном: кaк сaмо бы тен 
и прекрaсен, не вы но сим и при тягaте лен ху до же-
ст вен ный мир, создaнный од ним из сaмых ин те-
рес ных aвто ров сов ре мен нос ти. 

Милaн Кун дерa ро дил ся в aпре ле 1929 
годa, в вто ром по ве ли чи не го ро де Че хии –  
Бр но. Появ ле ние нa свет в день шу ток и ро зыг-
ры шей, бе зус лов но, хо ро ший знaк, гос подь щед-
ро одaрил мaль чикa тaлaнтaми. И сaмый яр кий 
из них – ли терaтурный – проя вил ся поз же в мис-
ти фикaциях, aнек до тич нос ти, гро тес ке. Пер вый 
ромaн Кун де ры тaк и нaзывaлся «Шуткa». Из ве ст - 
ный фрaнцузс кий поэт и прозaик, признaнный 
клaссик ли терaту ры Луи Арaгон считaл это 
произ ве де ние од ним из ве личaйших ромaнов XX 
сто ле тия.

Мaть – Милaдa Кун дерa (в де ви че ст ве Яниш-
ковa) лю билa своего сынa и во всем по могaлa 
ему. Отец – Люд вик Кун дерa – из ве ст ный в Че-
хос ловaкии му зы ко вед, тaлaнт ли вый пиa нист, 
рек тор уни вер си тетa в Бр но, уче ник знaме ни-
то го ком по зи торa Леошa Янaчекa. Он вло жил в 
сынa все, что знaл, умел, чувст вовaл, обу чил иг-
ре нa фор те пиaно, при вил лю бовь к му зы ке, ис-

ку сс тву, ли терaту ре. С юных лет Милaнa влеклa 
поэ зия, бу дорaжилa, дaрилa необъяс ни мое чувс-
тво по летa и пре вос ходс твa нaд мо но тон ной пов-
сед нев ностью. Свои пер вые сти хи он нaписaл 
еще в школь ные го ды. Ст роч ки слaгaлись лег ко 
и лег ко пе лись. Му зыкa и поэзия стaли для не го 
дву мя по ло винкaми од но го це ло го. Это отрaзи-
лось нa всем твор чест ве Кун де ры. И се год ня мы 
нaслaждaем ся уникaль ной «му зыкaльно-поэти-
чес кой про зой» мaэст ро словa. 

Ос новнaя чaсть

Рaнняя юнос ть пришлaсь нa го ды нaцистс-
кой ок купa ции, что отрaзи лось нa стaнов ле нии 
хaрaктерa, фор ми ровa нии ми ро во зз ре ния бу-
ду ще го писaте ля. В это вре мя он зaрaбaтывaет 
свои пер вые день ги, подрaбaтывaет рaзнорaбо-
чим и джaзо вым му зыкaнтом. Милaн окон чил 
гимнaзию в 1948 го ду, прош ло все го три годa 
пос ле окончa ния вой ны, кaзaлось, что впе ре ди 
– толь ко сaмое свет лое, ком му нис ты предстaвля-
лись спaси те ля ми ро ди ны. Жиз нь былa яс ной и 
по нят ной, друзья и врaги – лег ко узнaвaемы. 

Свой вклaд в ми ро во зз ре ние писaте ля внеслa 
учебa нa фи ло со фс ком фaкуль те те Кaрловa уни-
вер си тетa, где он изучaл му зы ко ве де ние, ки но, 
ли терaту ру и эс те ти ку. От но ше ние к влaсти, ре-
жи му бы ло уже не столь од нознaчным. Нa твор-
чес ко го че ло векa дaви ли кем-то при думaнные 
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ве то и огрa ни че ния. Тогдa ро дилaсь крылaтaя 
фрaзa: «Прес туп ные ре жи мы создaют ся не прес-
туп никaми, a фaнaтикaми, отк рыв ши ми единст-
вен но вер ный путь в рaй». Про тив диктaтa 
тотaлитaризмa, нaси лия нaд че ло ве ком былa 
нaпрaвленa вся пос ле дующaя по ли ти ческaя 
дея тель ность писaте ля. Не зaвер шив обу че ния, 
Кун дерa кру то ме няет нaпрaвле ние и стaно вит-
ся сту ден том фaкуль тетa ки но и те ле ви де ния 
Прaжс кой aкaде мии изящ ных ис ку сс тв. В 1950 
го ду вновь прервaл уче бу по по ли ти чес ким при-
чинaм, однaко всё-тaки че рез двa годa зaвер шил 
обу че ние. Пре подaвaтель скaя кaрьерa Кун де-
ры ст роилaсь по клaсси чес ко му обрaзцу: от 
aссис тентa до про фес сорa ми ро вой ли терaту ры. 
Рaботaл aссис тен том и зaтем про фес со ром aкaде-
мии нa фaкуль те те ки но, пре подaвaл ми ро вую 
ли терaту ру. Быв шие сту ден ты Милaнa Кун де ры 
до сих пор с блaгодaрнос тью вс по минaют, что 
преж де все го он со ве товaл им сделaть две ве щи: 
про чес ть Биб лию до то го, кaк им ис пол нит ся 30, 
и выу чить хо тя бы один инострaнный язык. В это 
же вре мя его приглaшaют в редaкцион ные со ве-
ты ли терaтурных журнaлов «Literarni noviny» и 
«Listy». 

Кaк и мно гие, с сaмы ми чис ты ми по буж-
де ниями он вс ту пил в Ком му нис ти чес кую 
пaртию Че хос ловa кии, но был иск лю чен из 
КПЧ зa «aнтипaртий ную дея тель ность и ин ди-
ви дуaлист ские тен ден ции», зaтем пос ле «от-
те пе ли» восстaнов лен и поз же вновь иск лю чен 
зa учaстие в «прaжс кой вес не» 1968-го.

Ромaн с поэ зией, нaчaвший ся в детс тве, по-
бу дил Кун де ру пе ре вес ти нa чешс кий язык сти хи 
лю би мых поэ тов В. Мaяковс ко го и Г. Апол ли нерa 
и опуб ли ковaть собст вен ные сти хи в журнaле 
«Mlade archy». Поэзия Кун де ры былa в су ти сво-
ей оп по зи ци оннa, про ти вос тоялa офи циaль ной 
эс те ти ке, но кри ти ки дaвaли по ло жи тель ные от-
зы вы, от мечaя незaуряд ность поэти чес ко го дaрa. 
В сбор ни ке «Че ло век – необъят ный сaд» он выс-
тупaет про тив уп ро ще ния кaк тaко во го, нель зя 
слож ные ве щи сделaть прос ты ми. А тaкой под-
ход был свой ст ве нен ис ку сс тву со циaлис ти чес-
ких стрaн. Кун де ру-поэтa вос хищaли сверхге рои, 
спо соб ные воз вы сить ся нaд тол пой. Поэти чес-
кий цикл – «Пос лед ний мaй» – прослaвляет ге-
ро изм писaте ля Юлиусa Фу чикa. Пос ле вы пускa 
собрa ния сти хов и вы ходa 3-х чaстей циклa но-
велл «Смеш ные лю бо ви» Кун дерa стaл из вес тен 
зa пре делaми Че хос ловa кии. 

Сбор ник «Мо но ло ги», пос вя щен ный неп рос-
тым от но ше ниям муж чи ны и жен щи ны, до воль-
но зaпутaнным и слож ным, выс ве тил ин те рес 

aвторa к пси хо ло гии. И не случaйно он считaет-
ся од ним из луч ших. Однaко ком му нис ти чес кие 
кри ти ки не бы ли столь по зи тив ны в оценкaх, 
тaкие ви тиевaтые от но ше ния по лов соч ли бур-
жуaзны ми, не соот ве тс твующи ми ком му нис ти-
чес кой яс нос ти и прос то те. «Мо но ло ги» бы ли 
об ви не ны в «ци низ ме». 

Немaловaжное знaче ние для куль турной 
жиз ни то го вре ме ни имелa пуб ли цис тикa Кун-
де ры. В эс се-рaзмыш ле нии «О спорaх нaследст-
вен ных» он вс ту пил в дис кус сию о ду хов ной 
ориентaции сов ре мен ной чешс кой ли терaту ры. 
Кaк нaбaт звучaли его словa, что чешс кой куль-
ту ре, нaдол го изо ли ровaнной от мирa, снaчaлa 
не мец кой ок купa цией, a зaтем стaли низ мом, гро-
зит по те ря ис то ри чес кой пaмя ти. В выс туп ле нии 
нa съез де писaте лей Че хос ловaкии впер вые Кун-
дерa дaл объек тив ную кри ти ку цен зу ры [1]. 

Пос ле со бы тий 1968 годa Кун дерa при нимaл 
учaстие в ря де де мо нс трaций и собрa ний про тестa, 
зa что был лишён воз мож нос ти пре подaвaть. Его 
кни ги ис чез ли из всех биб лио тек Че хос ловa кии, 
писaте лю бы ло зaпре ще но пуб ли ковaться.

Вы хо дом из по ло же ния стaло приглaше ние 
Кун де ры во Фрaнцию, в Реннс кий уни вер си тет. 
Пос ле дол гих мытaрс тв он по лу чил рaзре ше-
ние выехaть в эту стрaну вмес те с же ной Ве рой 
Грaбaнко вой, с ко то рой жи вет до сих пор. Че ты-
ре годa спус тя, пос ле пуб ликaции «Кни ги смехa 
и зaбве ния», про ти во речaщей со циaлис ти чес ким 
идеaлaм, че хос ловaцкое прaви тель ст во ли ши ло 
его грaждaнс твa.

Прорaботaв че ты ре годa в Рен не, писaтель 
пе ребрaлся в Пaриж. С 1981 годa Кун дерa – 
фрaнцузс кий грaждa нин. С это го вре ме ни Кун-
дерa пи шет по-фрaнцузс ки и чувс твует се-
бя ис тин ным пaрижa ни ном. Двa фрaнцузс ких 
ромaнa – «Нес пеш ность», «Под лин ность» – бо-
лее ми ниaтюр ные, кaмер ные, не же ли его чешс-
кие ромaны. В 2000 го ду он издaл свою пос лед-
нюю кни гу «Не ве де ние», но до сих пор толь ко 
нa испaнс ком язы ке. Те мы ромaнa – эмигрa ция, 
оди но че ст во, пaмять, зaбве ние, ностaль гия, 
безрaзли чие.

Зa пос лед нее де ся ти ле тие Кун дерa не опуб-
ли ковaл боль ше ни од но го ромaнa, не дaл ни 
од но го ин тер вью. «Когдa я был мaлень ким 
мaльчи ком в ко рот ких штa нишкaх, я мечтaл о 
вол шеб ной мaзи, ко торaя бы сделaлa ме ня не ви-
ди мым. По том я стaл вз рос лым, нaчaл писaть и 
хо тел стaть ус пеш ным че ло ве ком. Те перь я ус-
пе шен – и хо тел бы, что бы у ме ня былa мaзь, 
ко торaя бы сделaлa ме ня не ви ди мым», – го во-
рит Кун дерa [2]. Он не рaзрешaет издaвaть свои 
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ромaны, нaписaнные нa фрaнцузс ком язы ке в Че-
хии до тех пор, покa лич но их не пе ре ве дет. Его 
ромaны че хи при во зят из-зa грa ни цы. Он ши ро ко 
из вес тен своими ост роум ны ми выскaзывa ниями. 
Их ци ти руют, взяв из произ ве де ний ли бо из уст-
ных выс туп ле ний. Од но из них глaсит: «Че ло век 
про живaет нaстоящее с зaвязaнны ми глaзaми. 
Ему лишь дaно думaть или догaдывaться, что он 
живёт. И толь ко позд нее, когдa ему рaзвя зывaют 
глaзa, он, ог ля дывaясь нa прош лое, осознaет, кaк 
он жил и в чём был смысл его жиз ни» [3]. Се-
год ня Милaн Кун дерa пе решaгнул 80-лет ний ру-
беж. Он единст вен ный писaтель-эмигрaнт, офи-
циaльно, ни рaзу не явив шийся нa ро ди ну пос ле 
сме ны ре жимa. Пос лед ний ромaн, нaписaнный 
им нa чешс ком язы ке, нaзывaлся «Бесс мер тие». 
И кто знaет, мо жет быть, он единст вен ный рaск-
рыл тaйну веч ной жиз ни? 

Ромaн кaк жaнр всегдa ин те ре совaл писaте-
ля в си лу его неогрa ни чен ных воз мож нос тей. 
Его по прaву считaют луч шим исс ле довaте лем 
центрaльноев ро пей ско го ромaнa. Это формa, 
по его мне нию, идеaльнa для из ло же ния сaмых 
рaзных ис то рий: от при ми тив ных до зaмыс-
ловaтых. По это му по во ду былa нaписaнa целaя 
книгa «Нaру шен ные зaвещa ния», где отрaже-
ны сущ ность ли терaту ры и aвторa, при родa 
и нaзнaче ние ромaнa. Ведь под лин ный тво рец 
«не пе ре пи сывaл ис ти ны, вы ши тые нa зaве-
се пред шест вую щей ин те рп ретa ции; он проя-
вил сервaнте се вс кую сме лос ть и рaзорвaл 
пьесу» [4]. Тaких смель чaков, создaвaвших 
ис то рию ромaнa, писaтель мо жет пе рес читaть 
по пaльцaм. По ми мо Сервaнтесa с его Дон 
Ки хо том, в спи сок попaли Фрaнсуa Рaбле 
и Лоу ренс Стерн, Бaльзaк и Толс той, Фло бер 
и Кaфкa, Му зиль и Гомб ро вич. Бо лее позд ним 
ромa нистaм, что бы удос тоиться рaспо ло же ния 
писaте ля, нуж но возврaщaться к ис токaм мо-
дер низмa и быть Гaбриэ лем Гaрсиa Мaрке сом 
или Гюн те ром Грaссом. 

«Вооб ще, рет рогрaдное уп ря мс тво Кун де-
ры по рой вос хищaет. Когдa он, нaпри мер, се-
тует нa оск вер не ние свя щен ной фи гу ры aвторa: 
«нрaвст вен ность сущ нос ти ус ту пилa мес то 
нрaвст вен нос ти aрхивa». Или през ри тель но от-
зывaет ся об экрa низaциях: «мы нaдеем ся про-
дол жить жиз нь ве ли ко го ромaнa его aдaптa цией, 
a в дей ст ви тель ности лишь ст роим мaвзо лей, где 
толь ко не боль шaя нaдпись нa мрaмо ре нaпом нит 
имя то го, ко го тaм нет». Или нa пол ном серь езе ут-
ве рждaет, что ли терaтурa мо жет спaсти мир: будь 
у че хов ве ли кий ромaн в 68-м го ду, «прaжскaя 
веснa» зaкон чилaсь бы по-дру го му» [5]. 

Кун дерa не толь ко исс ле довaтель ромaнa, но 
и его aктив ный создaтель, учaст ник ромaнно го 
про цессa. Его ис то рии в этом жaнре нaчaлись с 
пуб ликaции ромaнa «Шуткa», в ко то ром aвтор 
тaлaнт ли во опи сывaет поч ти че хо вс кую ис то-
рию о влия нии прос той шут ки нa те че ние че ло-
ве чес кой жиз ни. Опи сывaя ис то рию неудaчной 
мес ти ге роя, его нaдлом лен ную судь бу, Кун дерa 
ри сует и сaмо чешс кое об ще ст во се ре ди ны 50-х 
го дов, от чуж де ние от ко то ро го ощущaет ге рой 
ромaнa. По словaм aвторa, в издaтель ст ве сом-
невaлись, что удaст ся опуб ли ковaть этот ромaн: 
уж слиш ком он про ти во ре чил об щеп ри ня тым и 
рaзре шен ным по ня тиям офи циaль ной идеоло гии 
то го вре ме ни. Однaко Кун дерa отс тоял ромaн пе-
ред прaви тель ст вен ны ми цен зорaми, и книгa 
былa нaпечaтaнa без из ме не ний, a поз же экрa ни-
зи ровaнa [6]. 

Еще один « неу год ный» ромaн «Жиз нь не 
здесь» Кун дерa зaкон чил в 1970 го ду. С не ко то-
рым отчaянием рaзочaровaнно го ин тел ли гентa 
aвтор в гро те ск но-сюр реaлис ти чес кой фор-
ме рaсскaзывaет о тя же лом ду хов ном кри зи се 
лич нос ти, твор чес ком вaкууме и ми ро во зз рен-
чес кой дегрaдaции поэтa в тя же лых ус ло виях 
по ли ти чес ко го дaвле ния, су ще ст вовaвше го нa 
тот пе ри од в со циaлис ти чес кой Че хос ловa кии. 
Нaзвa ние ромaнa – цитaтa из Ар тюрa Рем бо: 
«Нaстоящaя жиз нь – не здесь». Тот же ло зунг ис-
поль зовaли учaст ни ки сту ден чес кий вол не ний 
в Пaри же в 1968 годa [7]. 

Тре тий по счёту ромaн писaте ля – «Вaльс нa 
прощa ние» – своеобрaзное му зыкaльно-поэти-
чес кое по ве ст вовa ние о пре бывa нии нес коль ких 
ге роев в ку ро рт ном го род ке. Это пер вый ромaн 
Кун де ры, пос вящённый, глaвным обрaзом, ин-
тим ной темaти ке. По вер сии aвторa, жиз нь – это 
счaстье, это жaждa пов то ре ния не толь ко для се бя, 
но и для дру гих. Зву ки вaльсa обещaют вaм это 
пов то ре ние, пог лощaя все пос то рон ние мыс ли. 

Для описa ния своих ромaнов Кун дерa ис-
поль зует му зыкaль ный тер мин «по ли фо ния», 
когдa рaзные го лосa и те мы пе реп летaют ся, 
создaвaя од но це лое: «рaзные ис то рии объяс-
няют друг другa, про ливaют свет, взaимо до пол-
няют ся». Му зыкaльное при су тс твие чувс твует ся 
во всех его произ ве де ниях [8]. 

Ромaн «Не вы но симaя лег кость бы тия» 
вызвaл нaиболь ший ин те рес читaте лей. Ис то-
рия стрaны, пе реп ле теннaя с судь бaми лю дей, 
ин те реснaя фи ло со фия, нео жидaнные пaрaлле-
ли, ос новaнные по преиму ще ст ву нa тол ковa-
нии лег кос ти и тя жес ти в ду хе древ нег ре чес ко го 
фи ло софa Пaрме нидa и идее Фрид рихa Ниц ше 
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о веч ном возврaще нии. В 1988 го ду aме рикaнс-
кий ре жис сер Фи липп Кaуфмaн снял по это му 
ромaну од ноимен ный фильм. Однa из глaвных 
тем – Лег кос ть и Тя жес ть. «Лег кос ть» – это сво-
бодa от обязaтельств, от су тс твие проб лем, сво-
бодa дей ст вий, мыс лей, желa ний. «Тя жес ть» 
– от ве тст вен ность зa тех, ко го при ру чил; це ли, 
ко то рых не дос тиг, чувс тво долгa и морaль ный 
ко декс. Глaвный ге рой ромaнa (Томaш) впол не 
до во лен своей жиз нью без обязaтельств, но лег-
кость стaно вит ся не вы но си мой. Же нив шись, он 
утрaчивaет это ощу ще ние, об ретaет дру гое – тя-
жес ть неу ря диц, му ки со вес ти. Но возврaщaться 
к лег кос ти тaкже не спе шит. «По то му что лег-
кость – это оди но че ст во. Лег кос ть хо рошa, кто 
спо рит. И оди но че ствa иногдa ой кaк не хвaтaет, 
и бро сить бы, дa ведь ми нут ный по рыв прой-
дет, a что-то очень вaжное остaнет ся в сто ро не. 
Лег кос ть прекрaснa, но в ме ру. Нa сaмом де ле, 
ес ли зaдумaться, все мы ст ре мим ся взвaлить 
нa се бя кa кое-ни будь бре мя («тя жес ть» – «Es 
muss sein!»), обзaвес тись при вычкaми (вер нее, 
они кaк-то сaми…), при вязaннос тя ми, убеж де-
ниями. В кaкой-то мо мент остaнaвливaешься и 
пугaешься: неу же ли я имен но это го хо тел(a)? 
Мо жет, я упус тил(a) что-то? Мо жет, Тaм луч-
ше? Зaчем мне эти лю ди, зaчем я им улыбaюсь, 
зaчем их обижaю?» [9]. Милaн Кун дерa тaлaнт-
ли во опи сывaет пе ре живa ния, знaко мые мно гим, 
обрaщaет нaс к проб ле ме поискa смыслa жиз ни 
и ст рем ле нию к счaстью, вол ную щим че ло ве-
чест во из векa в век. А по то му ромaн и се год ня 
читaют с ин те ре сом. 

Ромaнные ис то рии Кун де ры – это веч-
ные те мы жиз ни и смер ти, люб ви и ненaвисти, 
мирa и вой ны. Кaк от мечaет aвтор, «ромaн – не 
aвторскaя ис по ведь, a исс ле довa ние то го, чем 
яв ляет ся че ло ве ческaя жиз нь в той ло вуш ке, в 
кaкую преврaтил ся мир» [9]. 

Вы во ды

Кaк пи шет исс ле довaтель В. Чaйковскaя: 
«Му зыкa, при родa, лю бовь – вот, пожaлуй, 
те цен нос ти, нa ко то рых стоит «дом» Кун де-
ры. При чем этот ин тел лек туaл и эс тет до ро-
жит не толь ко пре лю дией Бaхa, но и прос тым 
пaсту шес ким нaпе вом» [4]. Кни ги Милaнa 
Кун де ры считaют клaсси кой XX сто ле тия. Его 
пуб ли цис ти чес кие выс туп ле ния прив лекaют 
пристaльное внимa ние спе циaлис тов-фи ло-
ло гов. Кро ме то го, Кун дерa – один из нaибо-
лее ин тел лек туaль ных ромa нистов плaне ты 
с фи ло со фс ким ви де нием. Считaет ся, что со 

вре мен Ген ри Джей мсa ник то из aвто ров не 
исс ле довaл про цесс писaтельствa с тaкой про-
ницaте льн остью и до тош ностью.

Осо бым све том нaпол няет про зу М. Кун де ры 
пуб ли цис тич нос ть фи ло со фс кой мыс ли, aпел ля-
ция к сов ре мен нос ти, желa ние что-то из ме нить 
внут ри сaмой со вер шен ной и не со вер шен ной 
од нов ре мен но субстaнции – че ло ве чес кой ду ше. 
Пуб ли цис тикa дaет до пол ни тель ные рaсши ре-
ния ли терaтурно му чувст вовa нию мирa, стaно-
вит ся ос но вой писaтельско го реaлизмa, вк лю-
чен нос ти aвторa в дей ст вие. 

Сaм Кун дерa де лит свое твор чест во нa двa 
этaпa: пе ри од нез ре лос ти, когдa он под чи-
нял ся пaртий ным огрa ни че ниям в облaсти 
ли терaту ры, и пе ри од своих луч ших произ-
ве де ний, ко то рый нaчинaет ся с пуб ликaции чет-
вер то го ромaнa «Книгa смехa и зaбве ния», по 
су ти предстaвляюще го со бой цикл из нес коль-
ких ис то рий и эс се, объе динённых об щи ми пер-
сонaжaми, темaми и обрaзaми. 

Се год ня он из редкa выс тупaет с ли терaтурно-
фи ло со фс ки ми эс се и пуб ли цис ти чес ки ми 
стaтьями. «В мо ло дос ти че ло век не спо со бен 
восп ри нимaть вре мя кaк круг, он восп ри нимaет 
его кaк до ро гу, ве ду щую пря мо впе ред к веч но 
но вым го ри зонтaм, он еще дaлек от по нимa ния, 
что его жиз нь со дер жит лишь од ну те му» [3]. 

Темa его жиз ни – ли терaтурa – зву чит во весь 
го лос в его произ ве де ниях. Но ему до сих пор 
стрaшно: «охвaчен ный тре во гой, я предстaвляю 
се бе день, когдa ис ку сс тво пе рестaнет искaть ни-
когдa-не-скaзaнное и вновь по кор но нaчнет слу-
жить об ще ст вен ной жиз ни, ко торaя пот ре бует 
от не го, что бы оно вновь придaвaло блеск пов-
торaм и по могaло че ло ве ку соеди нить ся, в ми ре 
и рaдос ти, с мо но тон ностью бы тия» [10]. 

В 2009 го ду Со вет го родa Бр но при нял ре-
ше ние при су дить стaтус по чет но го грaждa-
нинa Милaну Кун де ре. Нa ре ше ние го ро дс ко го 
со ветa не пов лиял скaндaл вок руг писaте ля: в 
2008 го ду журнaл Respekt нaписaл, что в мо ло-
дос ти писaтель был до нос чи ком. В чaст нос ти, 
Кун дерa яко бы до нес по ли ции нa де зер тирa по 
име ни Ми рослaв Дворжaчек. Писaте ли все го 
мирa, в чис ле ко то рых но бе ле вс кие лaуреaты 
Гaбриель Гaрсия Мaркес, ту рец кий писaтель 
Орхaн Пaмук и ли терaто ры из ЮАР – Нaдин 
Гор ди мер и Джон Кут зее, a тaкже Сaлмaн 
Руш ди, aме рикaнец Фи липп Рот и испaнс кий 
ки нодрaмaтург Хор хе Семп рун, выс ту пи ли 
в зaщи ту чешс ко го писaте ля. Это уже не пер-
вый случaй, когдa писaте ля об ви няют в том, 
че го он не со вершaл, тaкие же ис то рии пе ре-
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Пуб ли цис тикa мыс ли в твор чест ве Милaнa Кун де ры

жи ли бритaнс кий ромa нист Джордж Оруэлл, 
не мец кий Гюн тер Вaльрaф, ли то вс кий Ми колaс 

Кaрчяускaс и дру гие. Сaмa жиз нь не остaвляет 
писaте лю шaнс нa зaбве ние.

ли терaтурa

1 http://moikompas.ru/compas/kundera
2 http://www.marieclaire.ru/vestnik/nevyinosimaya-legkost-10-tsitat-iz-romanov-milana-kunderyi/
3 Милaн Кун дерa. Цитaты. Афо риз мы. cpsy.ru/cit1259.htm
4 Чaйковскaя В.  Собрa ние со чи не ний в 4-х томaх (комп лект): Ав тор Кун дерa, Милaн :...vilka.by/all_books/sobranie_.
5 «Зaнaвес», Милaн Кун дерa / Стaтьи / Newslab.Ru newslab.ru›Стaтьи
6 Милaн Кун дерa и его ше дев ры – Кни ги – Кос моФо рум cosmo.ru/forumn/topic/105964-..
7 Philatelia.Ru: Ху до же ст веннaя ли терaтурa / Сю же ты / Кун дерa Милaн philatelia.ru/classik/plots?id=..
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АқҰШТАП БАқТЫГЕРЕЕВА ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫқ 
МәСЕЛЕЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Бұл мақалада «Ақ жайықтың Ақ шағаласы» атанған ақын, қоғам қайраткері, публицист 
Ақұштап Бақтыгерееваның публицистикасы қарастырылған. Оның ішінде, публицисттің 
шығармаларындағы ұлттық мәселелер, олардың өзектілігі, ұлттық таным тақырыптары жан-
жақты сарапталып, ғылыми тұрғыда талдау жасалынған. Ақұштап Бақтыгерееваның әр жылдары 
бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жарияланған мақалаларының тақырыптық шеңбері 
зерделеніп, мән-мағыналары жағынан топтастырылып, өзектілігі айқындалған.

Түйін сөздер: Ақұштап Бақтыгерееваның публицистикасы, журналистика, мақала, ұлттық 
тәрбие, ұлттық құндылықтар, ұлттық мәселе, ұлттық мүдде, ұлттық таным, ұрпақтар үндестігі.
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Актуальность национальных проблем в публицистике Акуштап Бактыгереевой

В этой статье рассматриваются публицистика поэта, общественного деятеля, публициста 
Акуштап Бактыгереевой. Здесь же с научной точки зрения поднимаются и анализируются 
национальные проблемы, их своевременность, национальное понимание в публицистических 
произведениях. В ежегодных статьях Акуштап Бактыгереевой, публикуемых в средствах массовой 
информации, тематика статьей исследована и расгруппирована, обозначена их актуальность.
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Ақұштап Бақтыгереева публицистикасындағы ұлттық мәселелердің өзектілігі

Ақ Жайық – Ақұштап Бақтыгерееваның 
мәңгілік тақырыбы. Оның поэзиясы мен 
публицистикасынан Ақ Жайық тақырыбы ойып 
тұрып орын алған. Әрине, Жайықты Ақұштап 
ақынға дейін де өлеңіне арқау етіп, мақаласына 
тақырып еткендер бар. Халық ауыз әдебиеті мен 
жазба әдебиеттегі өшпейтін осынау Еділ мен 
Жайық тақырыбы Мұрат ақыннан, Махамбеттен 
бастау алатыны әдебиет сүйер қауымға жақсы 
белгілі. Мұрат ақын: «Жайықты келіп алғаны, 
Жағаға қолды салғаны, Еділді келіп алғаны, Етекке 
қолды салғаны», – деп толғаса, Махамбет: «Жайық 
үшін жандастық, Еділ үшін егестік. Қиғаш үшін 
қырыл дық», – деп атойлатады. Осылайша өр де 
асқақ рухты алға тарта отырып, қайратына мінеді. 
Қалғып кеткен намысты дүр сілкіндіреді.

Қазақта Жайықты жырға қоспаған суреткер 
сирек. Бірақ, бү гінгі қазақ әдебиетінде Жайық 
тақы рыбын тиіп-қашып емес, тұтастай өзінің 
шығармашылық жолының басты өзегі, тұтқасы, 
негізгі нысанасы етіп ал ғандар онша көп те 
емес. Солардың көш басында, әрине, Ақұштап 
Бақтыгереева тұрады. Ақын Ақжайықты өзінің 
анасына теңейді. «Сен де Ақжайық өз анамдай 
ардақтысың» деген ойды тереңнен толғап 
жеткізеді. Бұл – имандай шын сыры, қаяусыз 
көңілі деп білеміз. Анасы сыр қаттанып қалса, 
перзенті жанын қоярға жер таппай шырқырамай 
ма? Айналып, үйіріліп қасынан шықпай, 
қолындағы барын анасының аузына тоспай 
ма? Бүгінгі күні Ақұштап ақын да дәл осындай 
көңіл-күйде екені аңғарылады. Өйткені, оның 
анасы сынды Ақжайық – сырқат. Дерті жылдан-
жылға меңдеп келе жатқандай. Ақ шағала ақын 
осы анасы іспеттес Ақжайығын аман сақтап 
қалудың сан тарау жолдарын іздеп, шарқ ұрады. 
Қанатын Жайықтың кеберсіп, құрғап бара 
жатқан жағасына аяусыз соғып, араша сұрайды.

Арнасы жылдан-жылға тартылып бара 
жатқан Жайықтың жағалауында тұрған Жайық 
қызы қолына қалам алып, «Ақ Жайықтың көз 
жасы», «Көк туға көлеңке түспегей!», «Орал 
жылдары мен жырлары», «Атамекен алдын-
да анттасайық, ағайын!», «Ауыл азбасын, дала 
тозбасын», «Осындай елім бар!», «Адамдар 
самарқау өмір сүреді», «Абайды өз тілінде 
оқымаған шенеуніктің ұлтқа – ақыл айтқаны 
надандық», «Тату болсақ, төбедегі келер» деп 
көл-көсір мақалалар жазады. Жәй ғана жазып 
қоймайды, оқыған адамның намысын оятып, 
атамекен, туған жер, Отан алдында келешек 
үшін анттасуға шақырады.

«Бұдан Ақұштап ақынның азаматтық қыры 
айқын аңғарылады. Жайықтың көз алдында 

ортайып бара жатқанын айтып шырылдаған 
ақ шағала – Ақұштаптың үніне өзгеміз неге 
самарқау қараймыз? Әлде Ақжай ық тек Ақұштап 
Бақтыгерееваға ғана қажет пе екен?.. Дәл осы ара-
да тағы бір лирикалық шегініс жасаудың орайы 
келіп тұрған дай. Бұл шегіністің өзі де Ақұштап 
ақ ынның азаматтық қыры мен қай рат керлік по-
эзиясынан туындайды. Жет пі сінші жылдардың 
аяғы мен сексенінші жылдардың бас кезінде Ресей 
жазу шылары Байкал көлі мен Еділ өзенін сақтап 
қалуда айта қаларлықтай қалам герлік қуаттарын 
сарп еткенін айта кеткен орынды.

Баяғыда географиядан сабақ берген 
мұғаліміміз: Байкал дүние жүзіндегі терең 
көл, оның ең терең тұсы 1500 метрден асып 
түседі деп құлағымызға құйып тастаған бола-
тын. Соның өзінде Байкалды қорғау жөніндегі 
бастамаға біріншіден ресейлік жазушылар дүр 
етіп көтерілген-ді. Бұл аттаныстың басында 
ресейлік жазушы Валентин Распутин тұрды. 
Әсіресе, оның Байкал көлі жөнінде жазған 
публицистикалық ой-толғаныстары Байкалдың 
тереңдігін тайыздатпай ұстап қалуына әсерін 
тигізді.

Ақұштап ақын да арасында өлең жазуды бы-
лай жиып тастап, ел-жұрттың алдында тұрған 
қадау-қадау проблема ларды публицистиканың 
өткір безбе ніне салып жіберетіні бар. Оның ос-
ын дай материалдарының қатарында газе тімізде 
жарияланған «Ашынғаннан шы ғады ащы дау-
ыс», «Парасат – жүрек санасы» атты көлемді 
ой-толғақтары бар. Бұлардың қай-қайсысы да 
кезінде оқырмандардан қолдау тауып, жақсы 
жаңғырық туғызды», деген журналист Темір 
Құсайынның пікірі Жайық пен А. Бақтыгереева 
туралы ойымызды қуаттай түседі [1, 7 б].

Кезінде, өткен ғасырдың 70-80 жылда-
ры Ресейдегі ақын-жазушылар мен қоғам 
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері Еділді 
қорғау жөнінде дабыл қағып, бірінен соң бірі 
мақалалар жазған. Кейін бұл қоғамда үлкен ре-
зонанс тудырып, Еділді қорғап қалу жөнінде бү-
кілресейлік қозғалыс жүрген. Еске сала кетсек, 
сол жылдары Саратов каналының құрылысы 
аяқталып, ол ирригациялық-гидротехникалық су-
ландыру жүйелерінің іске қосылуына алғышарт 
қалапты. Осы жүйе арқылы Ресей мен Қазақстан 
аумағындағы шағын өзендерді сумен толтыру 
мақсаты қойылыпты. Бұл үшін Еділдің бойынан 
су айдайтын қуатты сорғылық қондырғылар ор-
натылыпты. Соның көмегімен Еділ суы шаруа-
шы лық мақсаттарға пайдаланыла бастаған екен.

Міне, ресейлік көркемсөз шеберлері дәл 
осы мәселеге байланысты кең қо ғамдық пікір 
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өрістетіпті. Әсіресе, Ва силий Белов, Сергей За-
лыгин, Виктор Астафьев секілді жазушылардың 
үні Ресей үкіметінің назарына ілінген-ді. Көп 
кешікпей Еділ суын шаруашылық мақсаттарға 
оңды-солды шашу әрекет теріне тосқауыл 
қойылады.

Мұны айтқанда біз ресейлік сөз зергерлері 
мен ондағы журналистерді айыптағалы отырған 
жоқпыз. Керісін ше, олардың табиғатқа деген 
жанашыр лығы, биік адами отаншылдық сезім де-
рі, қажет кезінде Табиғат-Анаға төнген қауіптен 
оны арашалап қалу үшін бірігіп үн қосуы – біздің 
жазушыларға да сіңісті болғанын қалар едік. 
Әрине, бізде мұндай суреткерлер бар екеніне де 
талас жоқ.

Бұған Семей өңірінде атомдық жа ры-
лыстардың тоқтауына үн қосып, «Не вада-Семей» 
халықаралық қоғам дық қозғалысына бастама-
шы болған Олжас Сүлейменовті, Арал пробле-
ма ларын көтерген Мұхтар Шахановты мы сал 
ретінде айта кетуге болады. Бұл тізімге бүгінде 
Жайық өзені проблемасын жаны шырқырап 
көтеріп жүрген қа зақтың тамаша қайраткер ақын 
қызы Ақұштап Бақтыгерееваның есімін қосуға 
да әбден болады.

Осындай қажет жерінде қайрат керлік керек, 
әрине. Дегенмен, ақын Ақұштап Бақтыгереева 
бірінші кезекте өзін ана ретінде сезінетінін де 
айта кеткен жөн. Оның бойындағы аналық сезім 
бәрінен де жоғары. Бәрінен де биік. Халқымыз 
қызын: «Біріншіден, ана бол, қолыңнан келсе, 
дана бол» деп тәрбиелейді емес пе? Сол секілді 
Ақұштап та бұл өмірде бірінші кезекте ана бола 
білген ардақты жан.

Оның осы қасиетін әдебиеттегі ағасы, 
Қазақстанның Халық жазушысы Қадыр Мырза 
Әлі де дәл, дөп басқан сияқты. Қадекеңнің ойлы 
сөзімен түйіндесек: «Ол өзін, әрі ана, әрі ақын 
сезінеді. Өйткені, осынау екі қасиетті құ дірет 
Бақтыгерееваның басында біртұтас дүниеге 
айналған. Оның маң дайын дағы екі көздің бірі 
ананың көзі болса, бірі – ақынның көзі» [2, 12 б].

«Ақынның әйел-ана туралы жазған өлеңдері 
мен монологтары 50 жылға жүк дедік. Ол осы жар-
ты ғасырлық тақырыбын мақалаларында да терең 
талдап келе жатқаны да көзі қарақты жанға елеулі 
екені шындық. Онда ұсыныс та, ұстаным да мол. 
«Атамекен алдында анттасайық, ағайын!» деген 
мақаласында «Қазақ әйелі деген өзгеге ұқсамайтын 
дала мінезімен ерекшеленуі керек» деп баста-
латын бір шоғыр ойдың оты өшпесі анық. Онда 
әйел-ананың парасат-пайымы, қазақ қызының 
қадір-қасиеті талайға сабақ. «Дала мінезді» де-
ген тіркестің өзінен қаншалықты сыр ұшқындап 

жатқаны аңғарарлық», деп Тілес Жазықбай атап 
көрсеткеніндей, Ақұштап Бақтыгерееваның пуб-
ли цистикасының басты тақырыбы, ешқашан 
өшпейтін, өлмейтін бағыттарының бірі – ана 
мен әйел тақырыбы, қазақ қыздарының ұлттық 
тәрбиесі.

Оның бұл тақырыптағы шығармалараның 
ішінен ойып тұрып орын алатындары – «Әйелдің 
халі оңалмай, қоғам көркеймейді», «Шыдамның 
шегі жоқ сенде», «Парыз», «Фудзияма – киелу 
тау», «Мен қазақ әйеліне қайран қалам», «Мен 
жапон қыздарына таңғаламын», «Біз қалай 
өсеміз?», «Жалғызбастылық – ұлттық тәрбиенің 
аздығы» атты шоқтығы биік мақалалары.

«Қазақстанда 400 мыңнан аса ана балала-
рын жалғыз тәрбиелеп отыр» деген ақпаратты 
оқыдым. Бұған заманның өзгеруі, әйелдердің 
еңбекке араласуы, жанұяны сақтау үшін барлық 
жүкті мойынға алуы – басты себеп пе деп ой-
лаймын... Жалғыз әйел трагедиясы – баланың 
анаға, ананың балаға құрметінің жоға луына 
әкеліп отыр. Біздің бойжеткен қыздарға қоғам 
тәрбиелеу шараларын ұйымдастырмаса, болмай-
ды. Жалғыз басты әйел мен жалғызбасты әкенің 
көбеюінің тағы бір себебі – ұлттық тәрбиенің 
аздығы. Ұлттық тәрбие әлсіреп кетті. Қазақ 
қызының ұлттық тәрбиесі мектептен бастау 
алуы қажет. Отанды сүюдің, ошақты сақтаудың, 
ана болудың жауапкершілігін көп айтпасақ, 
мектеп кезінде қыздардың құлағына құймасақ, 
ертең өзіміз ұтыламыз. Мұндай ұлттық тәрбиені 
насихаттайтын сабақтар біздің мектептерде 
мүлдем жоқ», деген пікірінен-ақ қазақ қызының 
мойнындағы ауыр жүк пен міндетті сезінуге бо-
лады [3, 3 б].

Ақұштап Бақтыгереева публицистикасын-
дағы «Ана болу – әдебиеттің мәңгі тақырыбы» 
немесе «Ел басқарам, ұлтыма қызмет етем деп 
ұмтылатын ұл тумасақ, ұлтымыздың өлгені» деп 
келетін тіркестер ұлтын шын сүйген тұлғаның 
мазмұнды ойларға толы маржан сөздерінің 
қатарын толықтырса керек.

«Ақұштап Бақтыгереева әйелдерді емес, 
әйелдікті жырлайды, әйелдерді емес, әйелдікті 
қорғайды. Сол үшін де әйелді әйел етіп тұрған 
нәзіктікті дәріптейді. Тек нәзік жүректер ғана ел 
мен жердің, заман мен адамның қадір қасиетін 
терең түсінеді. Біздің заманымызда адами 
жарастық пен үй ішілік бақыттан асқан әлеуметтік 
мәселе жоқ. Ендеше, Ақұштап Бақтыгереева 
– ең қажетті, ең қиын майданда шайқас салып 
жүрген ержүрек суреткер», деп Әбіш Кекілбаев 
бағалағанындай, Ақұштап Бақтыгереева өзін 
толғантқан, көңіліне қаяу, жүрегіне жара салған 
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Ақұштап Бақтыгереева публицистикасындағы ұлттық мәселелердің өзектілігі

ұлттық мәселелер туралы айтып, жазып қана 
қоймайды, сол жолда тер төгіп, ауқымды шара-
лар өткізіп келеді. Соның бір жарқын дәлелі – М. 
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде Ақұштап Бақтыгерееваның 
2013 жылы ашқан «Қыздар мектебі». Қыздар 
мектебінен тәлім алып, білім ордасында тұлға 
болып қалыптасып, бүгінгі қазақ аруы, ертеңгі 
жар, аяулы ана, ардақты әже атануда ең алдымен 
тәлім мен тәрбие қажет. Ақұштап Бақтыгереева 
жүргізетін қыздар мектебінің де осы мақсат 
үдесінен шығатыны айқын.

«Қаракөз қыздарымыз қазақ қызы деген 
атқа лайық болып, тәлімді, тәрбиелі, иба-
лы да инабаттылығын әркез сақтап жүрсе 
екен», дейді ақын апамыз. Қыз тәрбиесі, бұл 
– ұрпақ тәрбиесі. Осы жауапкершілікті үнемі 
сезініп жүруге тиіс екендерін ұғындыру – 
қыздар мектебінің басты ұстанымы. «Ең ба-
сты мақсатым – қазақ қыздарының тәрбиесіне 
көбірек көңіл бөлу. Қазақ қыздарына ұлттық 
тәрбиеден дәріс беру. Қаламыздағы оқу орда-
ларында осы мақсатпен дәріс оқыдым. Біздің 
мемлекеттік бағдарламада ондай сабақ жоқ. 
Ал мен қазақ қыздарының ұлттық тәрбиесіне 
байланысты дәрісті қайдан алам? Лиро-эпос 
жырларымыздан, дастандарымыздан, Құртқа, 
Ұлпандардан алам. Қыз Жібек, Баяндардан, 
Тұмарлардан, кешегі Әлия мен Мәншүктен 
әкеліп, бүгінгі еліміздің мақтаны болып жүрген 
қыздармен жалғастырып, дәріс оқимын. Қазір 
өсіп келе жатқан ұрпақ өзінің ұлтының ертеңгі 
болашағы екенін білсін деймін. Өзім де үш қыз 
өсірген анамын. Қыздары мықты болмай, қоғам 
мықты болмайды деген ойдамын. Қыздары па-
расатты, анасы ақылды болмаса, қоғам әлсірейді 
деген ойдамын. Ұлы ұлттың парасатты жүрегі – 
ана болу деген үлкен өнер, үлкен тәрбие. Бізге 
осындай ана қажет! Қайратым, қуатым барда 
ақындық тіліммен, өлеңіммен айтайын, ананы 
сүюді, ананы сыйлауды үйретейін деп жүрмін. 
Ана болу деген үлкен жігерлілікті қажет ететін 
ауыр жұмыс деп түсіндіремін» [4, 9 б].

Қолына қалам ұстаған кез келген қаламгердің 
негізгі тақырыбы – қоғамның тыныс-тіршілігі. 
Әлбетте, ақын-жазушыны қоғамнан тыс қарауға 
болмайды. Ақұштап ақын туралы да осылай 
айтуға болады. Публицист Бақтыгерееваның 
ұлттық тәрбие, ұрпақтар үндестігі, ұлттық 
құндылықтар мен ұлттық мүдде, халықтық та-
ным, қоғамдағы түрлі мәселелерді қаузаған 
мақалалары да өте ауқымды. Мәселен, «Ән де 
бар, әнші де бар ардақтасақ», «Бір күй бар дом-
бырада тартылмаған», «Елдің елдігі – ерлігі», 

«Айтыстың да айтысы бар», «Ескерткіш ел көрсін 
деп қойылады», «Қазақ боп өлсем...», «Ескерткіш 
– елдіктің белгісі», «Сіз мешітке қалай бара-
сыз?», «Парасат – жүрек санасы», «Ұлттық тіл 
– ұлттық тәрбие көзі», «Бұл – жаһанданудың 
ең қауіпті тұсы» атты мақалаларында ұлттық 
мәселелер мен халқымыздың ұлттық мүддесі 
жан-жақты баяндалады.

«Қазақ қызының шетелдікке шығуына, сол 
секілді қазақ жігітінің өзге ұлттан қыз алғанына 
қарсымын. Ұлттың ұрпағын тәрбиелеп, баласын 
бесігінде тербейтін қыздарымыз кетіп жатса, 
жағдайымыз не болады? Әрине, бүгінгі таңда 
таңдау еркіндігі бар. Кім, қайда, кіммен бақытты 
боламын десе, ерік өзінде деп қараймыз. 
Адамның ұлтына бөлмеу керектігі тағы бар. 
Себебі барша адамзатты бір Алла жаратқан. Дей 
тұрғанмен, ұлттың жоғалмай, ата-тегіңнің сол 
қалпы сақталғанына ештеңе жетпейді. Қазақ 
тіпті жылқының, иттің тұқымын таза ұстауға ты-
рысатын халық. Осы жағынан алып қарағанда, 
ұлттың болашағы үшін алаңдауымыз керек. 
Біздің санымыздың есепсіз көп болып жатқаны 
шамалы. Тарыдай шашылып, толып жатсақ 
«кімнің кімде шаруасы бар» деуімізге болар еді. 
Өзіміз өте аз ұлтпыз. Басқаның шаңырағына 
түскен қыз өз ата-салтын ұстайтынына күмәнім 
бар. Осыдан жоғарыда айтқан ұлттың жоғалуы 
орын алады. Бұл – жаһанданудың ең қауіпті 
тұсы. Сол секілді ер-аза маттарымыздың да өзге 
ұлттың қызына үйленгенін жақтырмаймын. 
Өйткені арада дүниеге келген бала өзінің кім 
екенін түсінбестен өтеді. Олай дейтінім, не қазақ 
емес, не басқа емес бала болады. Осыдан барып, 
екіге жарылады. Әкесінің ұлттық мерекелерін 
тойлай ма, жоқ анасының ба? Бұл екі ортада 
бала қиналады. Табиғат ешқашан қате леспейді. 
Қателесетін – адам. Біз Мұхтар Әуезовтің 
«Көксерегін» оқыдық. Қасқырды қанша бақса да, 
қастық істеп кетеді. Осының барлығы түсінген 
адамға – үлкен сабақ. Неге әртүрлі құстар бір-
бірімен қосылмайды? Қарлығаш – қарлығашпен, 
кептер – кептермен, аққу – аққумен ғана 
жұптасады. Табиғат шатаспайды дегенім осы-
дан. Ал енді адам неге араласуы керек? Осыны 
түсіне алмай-ақ қойдым. Тұқымды таза ұстау 
керек, бастысы», дейді публицист әлеуметтік 
желіде қызу талқыға түсіп, өршіп тұрған аралас 
неке жайлы мәселеге келгенде [5, 4 б].

«Мен Оралды үш қызы арқылы жақсы та-
нимын. Біріншісі – аңызға айналған Қыз Жібек, 
екіншісі – батырға айналған Ер Мәншүк, 
үшіншісі – өзіндік мінезі мен өз үні бар ақын 
– Ақұштап. Ендеше, мен бұл елдің қыздары 
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мықты-ау деп ұғынам», дейді академик Зейнол-
ла Қабдолов. Қоғам қайраткерінің замандаста-
ры атап көрсеткендей, Ақұштап Бақтыгереева 
– қоғамдық ойлардың ұйытқысы. «Қыздары 
мықты болмай, қоғам мықты болмайды» дейді 
ол. Түптеп ойласақ, ана сүтімен бойымызға да-

рыр тәрбиенің талассыздығы анық болар бол-
са, онда бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне атүсті қарау 
– үлкен қатердің басы. Ұлттық мәселелерді тар-
тынбай қозғап, осыны әркез есімізге салып келе 
жатқан публицист шығармалары айтар ойымен, 
бояуы қанық пікірлерімен қашанда құнды.
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iMAgeS of KAzAKh dASTAnS, dATing BACK To  
The MyThoLogiCAL ConCepTS And ideAS

The author, stopping on the functions of fairy-tale motifs in the Kazakh epos, its pays special atten-
tion to the nature of artistic images, which are based on mythological ideas. Researcher systematically 
considered common motifs of fairy tales found in the eastern dastans. It is well known that fighting the 
enemy forces such as the dragon, divas, witch-mystan, Zheztyrnak and other heroes dastans overcome 
them. The reader is also well known that along with the central character in his long and difficult cam-
paign involving such powerful satellites, like a bird Samruk, holy Khizr, Perry, with whom the hero is 
advised in difficult times, which perform the functions of his assistants. Therefore, the author turned his 
attention to the functions and role of mythological characters in the literary system works, their descrip-
tion and the action in close connection with the people’s worldview. See these characters in the structure 
of the eastern dastans for the researcher seems relevant. During the observation of the world of fairy tale 
characters found Persian and Turkic plot similarities. However, the author notes, and significant, specific 
elements in the structure of the Kazakh epos. Obviously, in dastans very common platitudes. The article 
presents the views of other scientists on the role of international influence on the formation of motives 
prevailing in traditional folk stories.

Key words: epic, mythology, story, detail, fantasy, Dastan, genre, style, image, character, totem , tale.
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 қазақ дастандарындағы мифологиялық ұғым-түсініктерден туған бейнелер 

Мақалада автор қазақ қисса-дастандарының сюжеттік желісіндегі ертегілік сарындардың 
қызметіне тоқтала отырып, мифологиялық ұғымдар негізінде туған бейнелер болмысына назар 
аударады. Шығыстық қисса-дастандарда қиял-ғажайып мотивтердің мол кездесетінін зерттеуші 
жіті байқаған. Дастан қаһарманының жат күштермен: айдаһар, дию, мыстан, жезтырнақ сияқты 
жаналғыштармен күресіп, үнемі жеңіске жетіп отыратыны мәлім. Сонымен бірге басты кейіпкердің 
ұзаққа созылған қиын да ауыр сапарында самұрық, қызыр, пері сияқты мықты серіктері болатыны, 
олардың сөйлей алатындығы, қиын кезде батырға нағыз жанашыр, жәрдемші сипатында 
жүретіндігі оқырман қауымға жақсы таныс. Автор осындай мифологиялық кейіпкерлердің 
шығарма желісіндегі орны мен қызметіне, шығу тегіне, портреті мен амал-әрекеттеріне, олардың 
ежелгі халықтардың таным-түсінігімен байланысына ерекше көңіл бөлген. Мұның өзі зерттеушінің 
шығыстық қисса-дастандардың құрамын жеткілікті түрде танығанын байқатса керек. Ізденуші 
кейіпкерлер әлемі туралы баяндағанда парсы-түркі сюжеттерімен ұқсастықтарын да ескертіп 
өткен. Сонымен қатар дастанардың құрылысы жөнінде де нақты байқаулар білдірген. Мәселен, 
ол дастандарда қайталанатын ортақ жайлардың кездесетініне зер салған.  Мақалада халықаралық 
ықпалдастықтың жемісі саналатын сюжеттердің дәстүрлі ұлттық сарындармен байланысы туралы 
да пікірлер кездеседі. 

Түйін сөздер: эпос, мифология, сюжет, деталь, фантастика, дастан, жанр, мотив, образ, 
кейіпкер, тотем, ертегі.
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Образы казахских дастанов, восходящие к мифологическим понятиям и представлениям

Автор статьи, останавливаясь на функциях сказочных мотивов в системе казахских 
дастанов, свое особое внимание обращает на природу художественных образов, в основу 
которых положены мифологические представления. Исследователь системно рассмотрел часто 
встречающиеся мотивы волшебных сказок, встречающиеся в восточных дастанах. Хорошо 
известно, что борясь с такими вражьими силами, как дракон, див, ведьма-мыстан, жезтырнак 
и другими, герои дастанов одолевают их. Читателю также хорошо известно, что вместе с 
центральным персонажем в его долгом и трудном походе участвуют такие могущественные 
спутники, как птица Самрук, святой Хизр, пери, с которыми герой советуется в трудные минуты, 
которые исполняют функции его помощников. Поэтому автор уделил свое особое внимание на 
эти функции и роль мифологических персонажей в художественной системе произведения, на 
их описание и действия в тесной связи с народным миропониманием. Разглядеть эти персонажи 
в структуре восточных дастанов для исследователя представляется актуальным. В процессе 
наблюдения над миром сказочных героев обнаруживается персидское и тюркское сюжетное 
сходство. Вместе с тем, автор статьи отмечает и существенные, специфические элементы в 
строении казахских дастанов. Очевидно, что в дастанах очень часто встречаются общие места. 
В статье приводятся мнения других ученых о роли международного влияния на формирование 
мотивов, бытующих в традиционных национальных сюжетах. 

Ключевые слова: эпос, мифология, сюжет, деталь, фантастика, дастан, жанр, мотив, образ, 
герой, тотем, сказка.

The fairy tales come from mythological thinking 
system of ancient people. The scientists that studied 
the fairy tale storyline and motifs comparing with 
“paleontological” information defined that on their 
basis there were mythic concepts and traditional 
events concerning them. However ancient myths 
taken for the basis of fairy tales and their significant 
parts lost their cognitive function and ceased to de-
scribe the historical and household reality, so they 
gradually became the fantastic point attracting the 
interest of the listeners. That’s why the folk showed 
the time of the fabulous fairy tales using the words 
as “erte, erte, ertede, eshki zhyni bortede” (that 
means “once upon a time”) and so transferred it to 
an indefinite time. The secret of getting a possibil-
ity to develop them freely changing and modifying 
the traditional motifs of fairy tales is in it. Certainly, 
fairy tale first develops in the frame of the definite 
stable tradition peculiar to the folk art and then it is 
filled with fairy stories that are the fruit of interna-
tional integration considered an interesting tale of 
entertainment character by a narrator and listener. 
Such fairy fantastic fiction that hasn’t lost its nation-
al character yet enriched the Kazakh dastans with 
new stories, motifs, characters. 

The life of the mythic creatures as fairy, samruk, 
dragon, monster as well as the historical figures as 
Edige, Bakhram, Eskendir, Zhusip, Suleymen that 
were the basis for eastern epic poems – dastans de-

picted of forever war between good and evil and 
represented widely in the epos and fairy tales of 
Turkic people. 

The permanent place of the fairies in eastern 
epic poems and legend-fables is Kap mountain and 
Iranbagy. The daughter of the fairy says to Edige’s 
father Maulimniyaz: “There is my habitation on the 
other side of Kap mountain, along the headwater. 
Find me there and let’s live happy together”. Seiph-
ulmalik looked for his beloved wife Badigulzhamal 
travelling all over the world and hardly found her in 
the garden of Iran (Iranbagy). 

The main character falls in love with the daugh-
ter of fairy having seen her in his dreams or her 
beautiful appearance in the picture. The hero gets al-
lowance from his godfather or parents and his travel 
of looking for a girl ends with his marriage to a fairy 
girl. The appearance and portrait of the fairies in 
these dastans are close, similar to each other. Mostly 
they have long hair, wonderful figure, fair skin and 
flying wings. The full description of the fairy is rep-
resented in the poem of Nurtugan zhyrau “Edige”: 

Bіz perі degen halyqpyz,
Perіshteden tomendeu.
Adamnan artyq ylesі.
Naғyz taza bolady
Perizattyng keudesі...
Perі halqy yshady,
Ozgerіlіp bolymy.
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Qoltygynyng tesіgі
Yshatyn qanat oryny...
Basqasyn kor, bolmajdy
Etegіn perі koruge,
Solaj qyp qydaj zharatqan.
Qajymdap suda zhyzuge...[1, 141]

In the legend-fables and epic poems the fairies 
have an ability to turn into swan, sometimes dove. 
The fairies settled on water basin leave their wings 
on the shore to swim in the water. The character 
steals the clothes of a girl. The fairy whose clothes 
are stolen stay by the side of the fellow until she 
gets her wings back. The fairy tells the fellow where 
she will be showing her place of residence and flies 
away. The main character that overcomes a lot of 
difficulties on the way achieves his aim at the end of 
the composition. 

However in the dastans based on pure eastern 
stories the way of interacting of fairies with the 
surrounding people isn’t far different from the hu-
man behavior. Fairies have a tremendous palace 
and loyal servants. The caregiver fairies take care 
of children, in the family the elder is always given 
honour. For example, in the dastan “Seiphylmalik” 
the main character gets the grandmother’s blessings 
to be with Badigulzhamal and requests her to ask for 
allowance from his father. The fairy’s father giving 
his daughter in marriage made a big feast. He gives 
his daughter the fabulous dowry. In this case the po-
ets describe the society where they live designating 
the environment of fairies, they don’t go far from 
the reality. 

In eastern dastans there is no information about 
men of fairy society. But fathers of fairies aren’t dis-
regarded. The fact that Lazzatbal’s father Mystal, 
Gulbakhram’s father Akhmar in “Malik Khassan” 
are fairies is always mentioned. In “Seiphylmalik” 
the father of the fairy Badigulzhamal Shahbal pro-
claims a war upon the jins that have abducted his 
son-in-law Seiphylmalik. 

In the plot of the eastern epic poems – dastans 
there is no word of the descendants of human and 
fairy married for love. But in most of Kazakh epic 
and legend-fables the mother of the main character 
is a fairy. For example, in one of the versions of the 
poem “Edige” the fairy flies into the sky saying to 
Baba hairy Aziz “I am carrying your sixth-month 
unborn child. I will leave your child near Kumkent 
city, find it yourself. Baba hairy Aziz finds his son 
in a silk wrap near Kumkent city looking for him 
on the bank of the river Nile”. He gives his son the 
name Edige, as he was born in unknown place and 
day. According to the folk legend Asan kaigy is the 

descendant of the fairy. They say even the father of 
Akan seri who lived in more recent time Koramsa 
was a man dealt with the fairy himself. 

Such mythical motifs came from the notions that 
there had to be something mysterious in the blood 
of outstanding people. So meeting of the main char-
acters with the mythic figures is a particular story 
in the epic world. Therefore this motif plays a spe-
cial role in the formation of Kazakh epic and eastern 
epic poems-dastans. 

Only in one myth an one-eyed monster was born 
as the result of the marriage of a human and fairy. 
This case is described in “the book of Korkyt ata” as 
followings: … A shepherd named Aruz met several 
fairies astrand and was in a contact with one of them. 
The fairy said to take his child a year later. In a year 
the Oghuz people moved back to their high mountain 
pastures. The shepherd saw that very hill with the sun 
rays shining on the shore. At that time the fairies that 
came flying to the shepherd said giving him his child: 
“You are endangering the Oghuz people” [2,128]. 
This child was a boy named Tobegoz that became a 
man eating monster over the years. 

One of the mythic characters widely spread in 
Turkic, Persian dastans and fairy-tales is Samruk 
bird. It is regularly mentioned in the fairy tales and 
dastans with fantastic stories as well as dragon, jin, 
monster, fairy and jin. For instance the stories with 
the participation of the bird Samruk are of great im-
portance for the framework and structural system of 
the dastans as “Seiphylmalik”, “Malik Khassan”, 
“The bird Samruk” and the fairy tale “Ertostik”. 

“Samruk (Simurgh) is called in the Avesta as 
Meregho Saena (the bird with great wings). When it 
rises to the top of the mountains it fully covers them 
with his wings. This bird roosts on the tree which 
stands in the sea Vouprukasha. A lot of researchers 
think that this sea must be the Caspian Sea” [3, 52]. 

Persian people seem to be a great number of 
myths about Baiterek (Tree of life) where Samruk 
nestles. Different medicinal plants grow from its 
branches and seed. According to the legends wen 
Samruk settles on the tree thousands of branches 
with their seeds fall down and after the bird flies 
away thousands of branches grow again. 

The main goal of the Samruk bird in dastans and 
fairy tales is to conquer the distance and transmit 
the main character from one world to another one. 
For example, it pulls Ertostik out of the underground 
kingdom and flies to the sky of seven layers for sixty 
days to take Malik Khassan to the place where he 
wanted. 

Even if Samruk took enough food for the jour-
ney, all food reserve had run out before they got to 
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fairies’ land. Malik Khassan cut meat of his thigh 
and gave it to the huge bird. 

In the eastern epic poems-dastans Samruk is de-
scribed as a loyal to friends, able to repay a kind-
ness bird. In the Kazakh fairy tale “Ertostik” and 
Kyrgyz epos “Er Toshtok”, the dastan based on the 
eastern motif “Malik Khassan” the main hero saves 
the nestlings of the bird Samruk killing the dragon 
under the poplar tree that used to eat the nestlings 
every year. Samruk that came from the long journey 
was glad for his heroic deed and agreed to take him 
to the sky. 

“Er Tostik” The great imperial eagle swallows 
Tostik and brings him back. This scene is repeated 
in the Kazakh fairy tale “Kan baba”. G.N. Ponanin 
writes “It is known that the scene of swallowing the 
hero with inoffensive purpose as Samruk swallows 
Kan baba often occurs in the Kazakh fairy tales: I 
have heard several Kazakh fairy tales where an old 
mother swallows the wandering hero and brings him 
back. In the result of such behavior the hero is con-
sidered as a son of the old woman”. 

The ethnographic basis of the story that takes 
place in the heroic and fairy tales is obvious. In the 
Kazakh society in order to adopt a relative’s child a 
childless mother gives a breast to a child or makes 
a child pass through her legs to show as if she has 
given birth to this child. We think that in the behavior 
of Samruk in the fairy tale there is a trace of totemic 
beliefs of godly religion. 

There are the episodes showing the healing 
ability of the bird Samruk in the epic about 
Rustem widely known for Turkic and Persian 
people. Young Zal falls in love with the daughter 
of the ruler of Kabul city Mekhrab named 
Rudabe. But Zal’s father doesn’t allow to marry 
to Rudabe because she is from the family of 
Zokkhanna. Only after the king of Iran Minugehr 
and Zoroastrian high priests interposes into the 
matter Sam Rudabe and Zal get a permission 
to get married. Shortly thereafter Rustem was 
born. Rudabe’s birth pangs were heavy. The bird 
Samruk who came to aid advises to “cut the side 
of Rudabe and get the baby”. 

“Zhakhnamada” Rustem’s father Zal survived 
owing to the bird Samruk. A child whose body 
was covered with hair was born in Sams Family. 
(He was named Zal because his hair was of white 
colour. This in the Kazakh language means “shal” 
(old man). Sam accepted it as a bad sign and that’s 
why he felt embarrassed to recognize him as his 
son. So on advice of his friends he took his child 
to the Alborz mountains and left him there. Having 
noticed the child Samruk settled him on the nest 

on the mountain peak and brought him up together 
with his nestlings. Sam saw a dream. In his dream 
one hero said that Zal was still alive in the Alborz 
mountains. When Sam came searching for his son 
Samruk descended from the mountains with Zal. 
Giving the father of the boy his feather he said to 
burn it if they needed him.

Dragon is one of the mythic creatures that 
inspires the surrounding people with fear in epic 
poems-dastans and fairy tales. Dragon in the 
folklore of all people in the world is the most 
dangerous monster. It is the very character that 
spews fire and swallows whole camel. Dragon is in 
a row of enemies for a human. In general the dragon 
blocks the waterway with its huge body making the 
people be in urgent need of water. The townspeople 
give the dragon a girl as a sacrifice every year. The 
main hero kills the dragon and saves both that girl 
and the town. In the epic poems “Adil Zaiyt”, “Er 
Begzat” the dragon wants to swallow the whole 
town. 

In the folklore samples dragon has three or seven 
heads. The main character has to cut off all heads 
while fighting with it. Sometimes the cut head rises 
and becomes a dragon again. In the dastan “Shakir-
Shakirat” the hero doesn’t struggle with the dragon. 
Shakir disguised as a girl cuts the dragon from the 
mouth till the tail with his dagger when the dragon 
swallows him. 

One of the main characters in this work Shakirat 
is a smart boy mastered the language of snake. 
While looking at the dragon he reads an ayat saying 
“Basmalah”. So he binds the tongue of the dragon. 
In this part of the dastan there is given such dialogue 
of the dragon and Shakirat: 

  
Aydahar sol arada tilge keldi
-Beker jigit emessiñ bildim,- dedi.
Bir şıbınday janımdı alma dedi,
Şäkirattıñ ayağına jığıldı endi.

Şäkirat ayttı: - Tilime könemisiñ,
Könbeseñ osı jerde ölemisiñ,
Alımına bereyin, bir qoy, bir qız,
Sonımen jan saqtap jüremisiñ?

Ey, jigit, jarlığıña endi köndim,
Qasïetiñ bar eken tilge keldim,
Jılda mağan bir qoy men bir qızdı ber,
Sen bolmasañ bul şahardı jutar edim. [4, 182]

In the poem “Kybagyl” Akbilek rested by the 
water was swallon by a dragon. It is written that this 
happens because the girl’s father Adilbay cursed 
him. Adilbay cursed his daughter opposed to the 
father’s decision:  
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Tilegiñdi bermegir,
Köziñniñ jasın körmegir.
Joldasıñnan ayırılıp,
Qayğımenen eñiregir. 

The jins in dastans and fairytales live in the 
places where a human hasn’t stepped, only a 
main character of fairytales can reach overcoming 
different barriers. The jins in the fairytales and 
the eastern epic-poems-dastans have underground 
kingdom, town surrounded with fiery rivers, located 
in the sky of seven layers that can’t be reached by 
a human as well as fairies. Even in some tales it is 
written that their location is the mountain Qaf or 
Shyn mashynda. In the dastan “Malik Khassan” 
there are the following lines about the beautiful 
view of the town of jins: 

Bir şahar körinedi jasıl jawhar,
Kirpişi lağıl, jaqut, öñşeñ gawhar. 
Adamzat munday şahar salğan emes, 
Jarığı kündik jerden ottay janar.

Dastan and fairytale complement the image 
of jin with other features. Jin in these genres is 
described as a personality marked with his own 
behavior. He is a creature with ugly appearance, 
huge hairy body inspiring with fear. In the eastern 
stories he is distinguished with an ability to go to 
long sleep lasting for months and to change into 
different characters. Moreover, the capability of 
flying at high speed can be a surprise for readers. 
For instance, in the dastan “Malik Khassan” the jin 
Ashtar searching for the main hero Khassan with 
his followers going round the whole world several 
times. In “Seiphul-Malik” the jins while flying 
fight with the fairies headed by the king Shakhba. 
They speak with each other as humans even the 
fairies frightens in human language the captured jin 
king saying “I will skin you alive and put out your 
eyes”. They make the jin tell where Seiphulmalik 
is kept after torturing him.

In dastans jins kidnap the beautiful girls and 
have an intention to marry them but they don’t often 
manage with it. In the work “Epic poem Dandan 
Ibrakhimuly” the king’s son Dandan sultan returns 
Narkez beauty captured by the jin with the help of 
Malike. The jin in “Mynlyk-Zarlyk” takes away the 
daughter Kuralay from Karadau khan. 

The fairies of Zarlyk Kamil coming to the 
rescue won Karadau. However in the dastans based 
on eastern stories there are the motifs about the 
marriage between a human and jin. For instance, the 
character of the dastan “Malik-Khassan” Khassan 
marries the jin’s daughter Gainizhamal, in the dastan 

“A thousand and one nights” there is a story about 
that a huge jin keeps a beauty in his trunk and takes 
with himself. In the fairytale “Golden Duka hero” a 
monster sends by force the main character to bring 
the jin’s daughter. 

In the genres of adventure poems and fairytale the 
main hero first catches the soul of the jin in order to win 
him. The soul of the jin in the form of a dove is in the 
trunk that is kept at the bottom of the sea. It is necessary 
to hit the water with the ring of Suleimen king in order 
to catch it. In the Kazakh dastan Seiphulmalik in this 
way gets the trunk from the bottom and kills the jin 
twisting the neck of the dove. 

In the Kyrgyz epic poem “Er Toshtok” the main 
character appears to be in an underground kingdom. 
He makes a request to the jin’s wife to find out about 
the place where the soul of her husband was hidden. 
It turned out that his soul was forty birds hidden in 
the trunk inside the golden fish living in the golden 
lake in the place Altaik. The soul of the jin appears 
to be the soul of these forty birds. Er Tostik finds 
the trunk and kills all birds. At the same time the 
dead body of the jin falls down on the ground. Jins 
sometimes are like soldiers mastered the art of 
war. “Shakhnama” provides about the great battle 
with jins happened after the death of Siyamak. The 
war organized against jins doesn’t have an aim to 
revenge for the death of Siyamak, but to protect the 
country from the invasion campaign of jins. The jins 
in the mythological part of “Shakhnama” are the 
most dangerous organized enemies of Iran that has 
the ruler as Siyakh jin (black jin). 

In “Shakhnama” the character of white jin as well 
as black jin is defined. In the Uzbek and Turkmen 
dastans jins are divided as white and black jins. The 
characteristics given to the jins in Shakhnama are as 
following: 

Alıp dïyular şaharına attandım
Men olardı dïyular emes, arıstanğa baladım.
Mingen atı arab attan kem emes, 
Al erligi Ïrandıqtan köp basım
Bar sarbazın qas töbege uqsattım, 
Jemtik körgen qabılanğa baladım.

According to the hypothesis of scholars of 
Persian studies jin’s image in Iranian heroic epics 
appeared in the results of long wars of the newly 
arrived Aryans and the tribes from Persian Gulf. The 
social condition of the tribes seems to be poor. The 
appearance of jins described in epics is close to reality. 
The newcomers compare the people of tribes with the 
hairy creatures for the reason that they always cover 
themselves with uncultivated sheep skin.
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In the epic of Central Asian people ancient 
mythological characters preserved until the present 
prove that these people have ancient continuously 
kept traditions. Moreover it enlightens about the 
international cultural relations that are always 
developed and updated. The Kazakh dastans 
contributed to disclose the original reasons of 

endless contradictions in household important 
questions, clear up different factors of ethnic 
relations between people, friendship and enmity. 
We believe that saying about that big dreams of 
an individual push him to display heroism and 
justifying this idea using fairy stories are the 
definite signs of art development. 
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ABAy’S «The BooK of WoRdS» in TRAnSLATion

This article is devoted to a translation Abay’s «The Book of Words» into Russian language. The 
modern theory of translation is actively developing problems associated with the re-creation of the aes-
thetic quality of the original language. However, it must be noted that transfer does not always take into 
account the results of theoretical research: a clear confirmation of this is the translation of The Book of 
Words Abay. This work has been repeatedly translated into the Russian language for several decades. In 
the twenties, thirties, many works of Abay were translated into Russian. Quite a large number of trans-
lated works have been published on the centenary of his birth, But all of them have been implemented 
through interlinear, which affected the quality. In connection with this, there was a need for further re-
search problems translations of Abay.
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Пе ре во ды «Слов нaзидa ний» Абaя

Дaннaя стaтья пос вящaет ся пе ре водaм «Слов нaзидa ний» Абaя нa русс кий язык. Сов ре меннaя 
теория пе ре водa, в це лом, рaзре шилa проб ле мы, связaнные с вос создa нием эс те ти чес ко го 
кaчествa ори гинaлa нa иноязы ке. Тем не ме нее, при хо дит ся констaти ровaть, что прaктикa пе ре-
водa дaле ко не всегдa соот ве тс твует уров ню теоре ти чес ких изыскa ний: яр ким подт верж де нием 
то му служaт пе ре во ды «Слов нaзидa ний» Абaя. Дaнное произ ве де ние неод нокрaтно пе ре во ди-
лось нa русс кий язык в те че ние нес коль ких де сят ков лет. В 20-30-е го ды ХХ сто ле тия мно гие 
произ ве де ния Абaя бы ли пе ре ве де ны нa русс кий язык. До воль но боль шое ко ли че ст во пе ре вод-
ных произ ве де ний бы ло опуб ли ковaно к сто ле тию со дня рож де ния поэтa. Однaко все они бы ли 
осу ще ст вле ны че рез русс кие подст роч ни ки, что знaчи тель но снижaло их кaчест во. В свя зи с 
этим и воз никлa необ хо ди мос ть исс ле довa ния проб ле мы пе ре во дов произ ве де ний Абaя.

Клю че вые словa: кaзaхскaя ли терaтурa, ху до же ст вен ный пе ре вод, нaционaльнaя дей ст ви-
тель ность, текст, aнaлиз ху до же ст вен но го пе ре водa, язык, ху до же ст вен ный мир. 
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Абaй «қaрa сөз де рі нің» aудaрмaлaры

Осы мaқaлa Абaй «Қaрa сөз де рі нің» орыс ті лін де гі aудaрмaлaрынa aрнaлaды. Қaзір гі aудaрмa 
теория сындa, жaлпы, түп нұсқaдaғы эс те тикaлық қaсиет тер ді өз ге тіл де жaңғыр туғa бaйлaныс ты 
мә се ле лер ше ші мін тaпқaн. Де ген мен, aудaрмa прaктикaсы теория лық із де ніс тер ге әрқaшaн дa 
сaй ке ле бер мейтінін ес ке ру ке рек. Абaй «Қaрa сөз де рі нің» aудaрмaлaры осы пі кі рі міз ді рaстaйды. 
Атaлғaн әде би туын ды бір не ше ондaғaн жыл дың ішін де орыс ті лі не бір не ше рет aудaрыл ды. ХХ 
ғaсыр дың 20-30 жылдaры Абaй шығaрмaлaры ның көп ші лі гі орыс ті лі не aудaрыл ды. Әсі ре се, ұлы 
aқын ның жүз жыл ды ғынa қaрсы көп те ген aудaрмa туын дылaр жaриялaнды. Бірaқ олaрдың дер-
лік бaрлы ғы орыс ті лі не сөз бе-сөз aудaрылғaндықтaн, сaпaсы aйт aрлықтaй нaшaр бол ды. Осығaн 
бaйлaныс ты Абaй шығaрмaлaры ның aудaрмaлaрын зерт теу мә се ле сі нің өзек ті лі гі aртa түс ті.

Тү йін  сөз дер: қaзaқ әде биеті, көр кем aудaрмa, ұлт тық бол мыс, мә тін, көр кем aудaрмaны 
тaлдaу, тіл, көр кем дік әлем.

Analysis of Ihe quality of translations of poetry 
Abay addressed by many researchers. Written on 
the topic of the dissertation, published scientific 
articles. This issue has been discussed at scientific 
conferences. But all of these studies dealt with the 
problem of translation of prose Abay only indirectly. 
As a result, it was found that the Russian translation 
of Abay not fully reflect the diversity of his 
creativity, originality and skill of the poet. The main 
conclusions from the study of Russian translations 
of Abay, are reduced to a single thought: Abay truly 
was not yet and therefore, foreign-language readers 
to this day can not find out in the fullness of Abay, 
who is revealed to the reader, fluent in the Kazakh 
language.

 Abay is considered to be the greatest writer in 
Kazakh language and literature, and is often called 
the Kazakh national poet in a similar way to William 
Shakespeare in English literature. His works and 
poems, like Shakespeare’s masterpieces, have also 
been translated into many languages which makes 
Abay a significant figure in the world of literature.

 Abay was born on 10 August 1845 in the Chingiz-
Tau Mountains, Semipalatinsk oblast. Abay’s 
family belonged to hereditary aristocracy, and both 
his grandfather Oskenbay and great-grandfather 
Irgizbay presided in their tribe as rulers and judges. 
He was fortunate in terms of warmth of family life 
and upbringing, because both his mother Ulzhan 
and his grandmother Zere were extremely charming 
and gifted people. His mother replaced the name 
‘Ibrahim’, given by his father, with the endearing 
name ‘Abay’ meaning ‘cautious, thoughtful’. He 

kept this name throughout his entire life and this is 
the name he is remembered by in history. 

 In his lifetime he wrote about the misfortune 
and hardships of his people (Kazakh nation) and 
tried hard to improve their situation. He is still 
contributing to the welfare of his people through the 
legacy of his genius, his immortal precious words, 
and his ability to paint vivid images in the mind of 
the reader that brings characters in his works to life. 
People feed on the spiritual food of Abay’s works, 
and in turn this food inspires them and gives them 
strength and confidence for the future. 

 In his works and poems Abay mainly speaks 
about people, and their state, therefore he is looked 
upon as the son of the Kazakh people and not the 
son of his father.

 Abay was so talented that he was good at all 
lyrical genres. He was an expert in love poems, 
elegiac poetry, political and topographical poetry. 

 Abay’s works were influenced by the classical 
literature of neighbouring nations, however every 
idea and theme remained his own.

 Closely associating with progressive ‘akyns’ 
(Kazakh folk poets), singer-improvisers and 
composers, Abay would surround himself with 
talented Kazakh youth and when he was 35 Abay 
started writing poetry seriously. 

 Abay’s legacy is considered the greatest body 
of Kazakh classic poetry. Abay’s book The Book 
of Words takes pride of place amongst this legacy, 
which covers the philosophical-moral, socio-
political and accusatory-satiric thoughts of the poet. 
It is the fruit of many years of thoughts, worries 
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and concerns for his people. Because of his style, 
picturesque language, genuineness, humanity, high 
determination, and great wisdom, Abay’s Book 
of Words is among the genius literary works of 
humanity. 

In The Book of Words Abay calls people to get 
rid of blemishes that dishonour human dignity, and 
to strive, first of all, for spiritual perfection, the 
obtainment of knowledge, and learning in the art 
and workmanship not only of his people but also of 
other nations. He considered these to be the most 
important prerequisites for gaining independence. 
According to Abay, only by this method is it 
possible to find your own place among great nations 
of the world. Time has proven Abay’s thoughts to be 
correct. At present the works of Abay have become 
the legacy for all enlightened humanity, and they 
serve as a noble method of bringing different nations 
and cultures closer.

Abay was born on a great steppe. He lived a long 
life on this steppe and his land and his people for 
him were not only his homeland but something far 
greater than that. Abay understood and even felt the 
life of the common people, their joy and sadness, 
victory and defeat, advantages and disadvantages. 

Many works and research papers have been 
written about Abay, his life and his works. Kakitai 
was the first to collect and publish the whole 
collection of Abay’s works, his life and career.

The earliest and the most important period that 
contributed to the understanding of Abay’s spiritual 
achievement and climax of his poetic mastery 
were the articles and speeches of the following 
scholars: Bokeihanov A, Baitursynov A, Dulatov 
M, Kulzhanov N, Gabbasov H, Zhumabayev M, 
Aimautov Zh, Auezov M, Mustambayev I, and 
Iskakov D. However, all of them were persecuted 
and were repressed except Auezov. Thanks to his 
analytic researches on the life and works of Abay, 
as well as his novel-saga The path of Abay, Auezov 
rendered his own name with the name of Abay 
Kunanbayev. 

Profound analytic study of this classic was 
started with Auezov’s pedagogic career, which dated 
back to the 1920s and continued up until his death. 
He created and conducted special courses on Abay 
studies, published articles and wrote a monograph. 

Much attention has been paid to Abay by the 
authors of text books compared to the 20s and 30s. 
In the 1940s Abay was introduced in text books as 
a classic of the Kazakh literature, which enabled 
some of his selected poems to be included in reading 
books. At the end of the 1950s a sudden decrease 
in the number of analytic researches on Abay was 

detected. Coming around to this topic repeatedly 
always caused a negative reaction. But despite the 
persecution many Kazakh scholars such as Auezov 
M, Ismailov E, Muhamedhanov K, Zhirenchin A, 
Mametov A, Ahmetov Z and others raised up the 
issues of Abay studies. 

Just before the world celebration of the 150th 
Anniversary of the birth of Abay, there appeared 
some works which have become a significant 
milestone in the history of Abay studies.

The spiritual world of Abay is inexhaustible. 
The more we know his worldview and philosophic 
system, the more we reveal earlier unknown borders 
of his priceless spiritual works, where the social 
life of the Kazakh people with their conflictive 
situations and public contradictions were reflected in 
a striking way. Regarding the issues of Abay studies, 
Auezov noted that there were a lot of uninvestigated 
questions on Abay studies and over the course of 
time new research works will appear on different 
topics. /2, 171/.

Therefore the Kazakh National University 
named after Al’ Farabi has an affiliated institute 
of Abay which is led by Doctor of Philological 
Sciences, Zhangara Dadebayev. 

The Republic of Kazakhstan is integrating 
with the world community. Economic, political 
and cultural connections with other countries have 
improved. Literary translation from one language 
to another plays a significant role in the mutual 
enrichment and interconnection of the literature 
of different nations. It is also important in the 
development of international cooperation in the 
areas of science, culture and education. As a result, 
the importance of literary translation as a uniting 
factor for literature, poetic words, various nations 
with different worldviews and different cultural-
historic environments has become obvious. 

The theory of literary translation has also its 
own school and specificity in Kazakhstan. The 
main principles of Kazakh translation studies were 
worked up by Auezov M, Satybaldiyev A, Talzhanov 
S, Ahmetov Z, Sadykov H, Adibayev H, Aitbayev 
U, Kereeva-Kanafieva K, KuspanovS, Fatkulin F, 
Sagandykova N and other scholars. The principles 
about translatability of any national work stem 
from the state and are formulated in the works of 
the above mentioned leading theorists of the Soviet 
translation school. 

In the 20 and 30s the base of Kazakh translation 
studies was formed, which took the view of 
systematic perception of works of foreign language 
literature differing from previous empirical methods. 
Probably from there the formation of the theory 
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of literary translation from Russian into Kazakh 
started, and a little later attention was paid to the 
translation from Kazakh into Russian.

To translate the original work entirely accurately 
is a colossal task. And this task is impossible without 
knowledge of the language, culture, everyday 
lifestyle, morals, traditions, national specificity 
and artistic treasury with which a translated 
original version is included. The translations of The 
Book of Words made by Shklovski V, Sanbyev S, 
Serikbayeva K, and Seisenbayev R are attractive not 
only to readers, but also to scholars.

In this article we consider such issues as the 
concept of the translator’s comprehension of the 
original writer’s/poet’s worldview; in our context, 
Abay’s worldview is necessary for more adequate 
transition of the esthetic, world outlook and 
philosophical views of Abay.

Any language has words which cannot be 
translated to another language by usual means and a 
special handling is required from translators: some of 
them are translated into a text of a translation in an 
unchanged form (are transcribed); some can partially 
keep in their translations their morphological or 
phonetic structure; and the third type of words are 
replaced with unequal form or even ‘invented’ lexical 
units. Among these words are the names of elements 
of everyday life, history etc, which don’t exist in other 
nations, countries and places. In translation theory 
these words have the name ‘realia’ and they are the 
subject of the second part. 

Regarding the issue of ‘realia’ words we think 
that the main challenge in translating them along 
with the subject meaning (semantic) realia is the 
necessity to transfer the colour and the national and 
historical colouring.

According to our observations translation of the 
realia is carried out by several methods:

Realia are translated descriptively;
They are given without changes (with 

corresponding comments);
They are replaced with similar concepts (Russian 

equivalents).
The use of realia words in a translated text makes 

it possible to reproduce the national uniqueness 
of the original text. But an excessive use of realia 
words reduces the level of perception of the content 
of the text by a reader. 

Words that can be translated with the help of one 
equivalent shouldn’t be included in the text. 

Idiomatic phraseology comprises a more 
vivid, lively and unique part of the word-stock of 
any language. The bulk of idiomatic units belong 
to different functional styles and have expressive 

coloration, therefore, we can assume that these units 
are one of the expressive means of a language which 
require a special attention in a translation process. 
That means before starting the translation of any 
work the translator must understand its style, artistic 
atmosphere and feel all the finest peculiarities of the 
original work.

Abay belongs to a range of writers whose 
works are nationally expressive and emotionally 
coloured, and his style is extremely unique because 
he masterfully uses the samples of oral folk arts and 
in particular, phraseological units in his works. 

Regarding the translation of set phrases it should 
be stated that in set metaphorical phrases as well as 
in proverbs, the resumptive allegorical meaning 
prevails over the direct meaning of some words; 
even if the latter is connected with some concepts 
which are indicative in national terms, the aspiration 
of reproducing them in translation gives only a 
shadow of the former meaning.

Artistic peculiarities and the style of the original 
versions of works are significantly reduced when 
the translators make the language poor using the 
same Russian words instead of Kazakh words with 
different meanings. 

In the translation analysis of Abay’s book 
The Book of Words we highlighted four ways of 
the translation of the proverbs which were used 
by the translators: equivalent translation, literal 
translation, giving general meaning of the proverb 
and localisation of a new proverb on the basis of the 
proverb of the original work.

The investigation of this significant issue in 
translation studies demonstrated that the most 
effective way of translation of The Book of Words 
is the equivalent translation even though the literal 
translation is more common. However, the first 
way is not always possible. In some cases the most 
suitable is the literal translation. 

The difficulty and complexity of the translation 
of phraseological units becomes even harder when 
nationally colored idioms are translated, because 
they are connected with specific peculiarities of the 
everyday life and culture of a nation. Therefore, 
when translating idioms it is important not only 
to keep their meaning but also imagery, aphoristic 
character and national coloring. There are no idioms 
that cannot be translated. The method of choice for 
their translation impacts on how they are perceived 
by a foreign reader. 

In the translation of Abay’s book The Book of 
Words the translators used such translation methods 
of proverbs and idioms as: translation by means 
of equivalents and analogies; literal translation 
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(calquing); and transferring semantic meaning of 
phraseological units. 

In conclusion, it should be noted that the 
language of a prose is also as sensitive to any 
changes as the language of poetry. In translation of 
any work every syntactic construction and every 
turn of speech should be treated carefully. Before 
making any changes or additions it has to be thought 
carefully whether they have any new special stylistic 
function, or whether they have any important 
determining image. After all, these sides of artistic 
work characterize the face of the writer, his style and 
his language. 

In translation of The Book of Words into Russian, 
translators attempt to retain the national peculiarities 
of the work. 

The oeuvre of Abay is distinguished by its 
multi-facetedness and complexity. That is why 
this investigation is one of the steps on the way 
to understanding the artistic world of the writer 
through analysis of peculiarities in the translation of 
his works into Russian. 

To carry out an adequate translation of The 
Book of Words it is necessary to study the poet’s 
worldview comprehensively and thoroughly.

The most important condition in translation 
of the artistic, national uniqueness of The Book of 
Words is equivalent reproduction of realia words. 
Stemming from an analysis of the translation made 
by Shklovski, V, Sanbayev, S, Serikbayeva, K. 

and Seisenbayev, R. it can be concluded that their 
translation can be considered to be equivalent 
translation even though there are some moments 
when the translators used the methods of literal and 
free translation. This was highlighted in the work by 
giving corresponding examples. 

It has to be noted that all the inaccuracies given 
in these translators’ works as a whole do not reduce 
the general high level mastery of the translators, 
but the high need for the conformity to the original 
work requires a creative approach in this high form 
of art.

To implement adequate translation The Book of 
Words need a holistic, comprehensive study of the 
world of the poet.

The most important condition for the transfer 
of art, national identity The Book of Words is 
the equivalent of word play realities. Based on 
the analysis of translations made by Shklovsky, 
S.Sanbaev, K.Serikbaeva and R.Seysenbaev, we 
can conclude that their translations can be attributed 
to an equivalent translation, although there are 
moments when the translators used methods of 
literal and free translation were highlighted in the 
work with a description of those examples.

It should be noted that all the inaccuracies 
contained in this work, in general, do not reduce 
the overall high level of skill of translators, but the 
high correspondence to the original goal requires 
creativity in this high art.
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ЖАЗУШЫ ЗЕЙНОЛЛА СәНІКТІҢ «ДЕМЕЖАН БАТЫР»  
ТАРИХИ ЭССЕСІ ТУРАЛЫ

З. Сәніктің «Демежан батыр» атты тарихи эссе кітабының тарихи шындық пен көркемдік 
шешім тұрғысынан салыстырмалы түрде қарастырылды. Демежан батыр жасаған дәуір шындығы 
мен саяси сарынның сүрлеуін тарихи шындық негізінде баяндаған автордың өзіндік пікірлерін де 
көпшілік оқырманға саралап ұсыну маңызды мәселе. Қ. Жұмаділев секілді халық жазушысының 
«Тағдыр», «Дарабоз» секілді еңбегі мен З. Сәніктің «Демежан батыр» тарихи эссесінің аражігінде 
қандай көркемдік шешім мен тарихи шындық негіздері жатқандығы да тәуелсіздік тұсындағы 
әдебиеттанудың өзекті мәселелерінің бірі. Осы тұрғыдан келгенде тақырыптың қажеттілігі 
әдебиет сүйер қауым мен жалпы қазақ үшін арта түседі.

Түйін сөздер: З. Сәнік, Демежан батыр, тарихи-эссе, зерттелулер, аңыз, қисса.
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Об историческом эссе писателя Зейноллы Санека «Демежан батыр»

Историческое эссе-книга З.Саника «Демежан батыр» сравнительно рассматривается с точки 
зрения истины и художественного решения. Очень важно – проанализировать, предоставить 
вниманию читателя, личные взгляды автора, который описал политический настрой и истину того 
века, в котором жил Демежан батыр, на основе исторической правды. Какое художественное 
решение и какая историческая правда лежит в трудах «Тагдыр» («Судьба»), «Дарабоз» народного 
писателя К. Жумадилева и  в  историческом  эссе З.Саника «Демежан батыр» – эта одна из 
актуальных проблем литературоведения в эпоху независимости. С этой точки зрения повышается 
необходимость и актуальность темы для любителей литературы и всего казахского народа.

Ключевые слова: З. Санек, Демежан батыр, историческое эссе, легенда, хисса.
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About historical essay «demezhan batyr» of writer zeynolla Sanik

Historical essay – bookof Z.Sanik «Demezhan Batyr» relatively viewed from the point of view of 
truth and artistic solutions. It is very important – to analyze, to bring to the reader’s notice, the personal 
views of the author, who has described the political mood and the truth of the age in which Demezhan 
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Жазушы Зейнолла Сәніктің «Демежан батыр» тарихи эссесі туралы

Batyr lived, on the basis of historical truth. What artistic solution and what is the historical truth in the 
works of «Tagdyr» («Fate»), «Daraboz» by national writer K.Zhumadilev and historical essay «Demezhan 
Batyr» by Z.Sanik – this is one of the urgent problems of literary criticism in the era of independence. 
From this point of view, it increases the need and relevance of the topic for fans of literature and all Ka-
zakh people is increased.

Key words: Zeynolla Sanik Demezhan batyr, historical essay, legend, kyssa.

Әрбір халықтың том-том болып қатталып 
жатқан сан ғасырлық тарихында келесі ұрпақ-
тың бойында мақтаныш сезімін тудырарлық 
оқиғалар, белгілі күндер, айтулы тұлғалар бола-
ды. Тамырын тереңнен тартқан қазақтың арғы-
бергі өміріне көз тастағанда кеудені мақтаныш 
сезімі кернейтін ерліктің ерен үлгілері көптеп та-
былады. Бүгінгі ұрпақ сол өткенді тану арқылы, 
келешекке бағдар жасайды. Тарихи таныммен 
ұрпақ өседі, ұлттық сана толысып, елдіктің туын 
биік көтеруге талпынады. Тарихты таразылап, 
саралап барып қана бүгінгі тұрпатыңды тани 
түсесің де, бабаларымыздың жүріп өткен сара 
жолынан медет табасың.

Академик, ғалым Рымғали Нұрғали: «Зама-
налар тұманы бетін бүркеген бағзы уақыттардағы 
ата-бабаларымыздың қасиетті рухы алдында бас 
ию аз, оларды өнер тілімен сөйлету ләзім», – деп 
тарихи тақырып төңірегіне жазушылардың жиі 
бойлап, өткеннің елесін көркем әдебиетте қайта 
жаңғыртудың маңыздылығын айтқан-ды [1; 251].

Қазақ әдебиетіндегі өткен ғасырдағы қол 
жеткен айтулы жетістіктердің бірі де осы 
жазушыларымыздың өткен замандардағы халық 
басынан өткен оқиғалар мен тарихи адамдар 
өмірін көркем шығармаға өзек етіп, бұрынғының 
ақиқатын айта білуге талпынып, бұл жолда 
өнімді еңбек бере білуі. Тарихи тақырыптағы 
туындылардың саны айтарлықтай көп емес де-
сек те, оларға сапа тұрғысынан қарағанда, түрлі 
көркемдік бетбұрыстарға көптеп барып, әдебиет 
көшінің алға жылжуына сеп болғандығын айқын 
аңғарамыз. Тарихты зерделеп, жас ұрпақтың са-
насына сіңіруде тарихшылардан да артығырақ 
үлес-салмағы тиіп жататын қаламгерлер өзіндік 
қолтаңбаларымен өткен күннің іздерін бүгінге 
жаңғыртып, көркемдік соны ізденістерімен жиі 
көзге түсіп жатады. Жазушы қаламынан туған 
көркем туындылардағы реалистік оқиғалар 
желісінен халық өмірінің өткені мен қазіргісінің 
арасында қаншалық айырма бар екенін, 
ілгерілеуіміздің қаншалықты деңгейде екендігін 
анық байыптаймыз. 

Қаламгерлер тарапынан тарихи тақырып-
тарға халық басындағы қаралы күндердің 
сөбесі сөгіліп, жайма-шуақ мамыражай күндер 

орнаған тұсында жиі барушылық аңғарылады. 
Бұл жайында қазақ әдебиетіндегі айтулы тарихи 
тақырыптағы туындыларды зерттеуші профес-
сор, ғалым Қ. Алпысбай: «Тарихи тақырыпқа 
бару, яғни өткенге көз салу, сол өткендегі 
айтпауға болмайтын жайларды айтуға талпы-
ныс – уақыт талабынан туындайтын құбылыс. 
Өйткені әдебиет – халық өмірінің идеялық-
эстетикалық айнасы. Әдебиеттің ілгерілеуі де, 
өсуі де халықтың өткеніне көркемдік байыптау, 
қорытындылар жасау арқылы болады. Қазіргі 
өмір мен өткен заманның арасындағы байла-
ныс, сабақтастық тарихи тақырыпты игеру 
нәтижесінде ғана ашылмақ. Халық өткен та-
рихын толық зерттеп, ондағы кемшіліктерден 
тиісті қорытынды шығармай тұрып, рухани 
дамуда үнемі жетістікке жетуі неғайбыл», – 
деп, халықтың мәдени мешеуліктен кемелдікке 
жетіп, бүгінгі жетіліп, толысқан ахуалының 
бағасын білуі оның тарихта болған оқиғаларды 
сараптап, талдауымен тығыз байланыстылығын 
көрсетеді [2;14]. Өткенге жіті көз жіберіп қана 
кемел келешекке қол созып, мақсат қоюға бо-
лады. Халықтың парасаты мен пайымы артқан 
сайын бүгінгі ахуалына да, артта жүріп өткен 
сан салалы тарихи жолына да көз жіберіп 
қарайтыны аян. Ешқандай бүкпесіз өткен күннің 
шындығын айтуға болатын бүгінгі таңда тарих-
ты тақырыбына өзек еткен сан түрлі жанрдағы 
шығармалардың әдебиеттен алар орны айрықша. 
Асылында, тарихи тақырып кез келгенді жалы-
нан ұстата бермейтін асаудай болып келетіндей. 
Тақырыпты жеткізуде туындыгердің таңдап алар 
формалық ізденісі, таңдалған жанр сипатымен 
оқиғаларды баяндауының қабысып жатуы үлкен 
жауапкершілікті, көп ізденісті, маңдай терді 
талап етеді. Өткен заманның шындығын ашу-
да кейде жазушының өзіне де таяқтың бір ұшы 
тиіп, басы дауға қалатыны, қуғынға ұшырап жа-
татыны да бізге бесенеден белгілі.

Әдеби өмірі екі бағытта өрбіген белгілі 
қаламгер, баспагер, сыншы Зейнолла Сәнік 
көркем әдебиетті жасауға да, зерттеуге де мол 
үлесін қосқан тағдырлы тұлға. 1955 жылдан бас-
тап әдеби зерттеу жұмыстары шыға бастаған ол 
Қытайда жүргізілген «мәдени революцияның» 
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ауыр соққысына ұшырап, «Халық жауы» деген 
желеумен еңбекпен түзеу жұмыстарына жегіліп, 
ауыр күндерді басынан кешеді. Маоның 10 
жылдық солақай саясатының азабын әбден тар-
тып, тіпті көшеге шығарып масқаралау мен бетке 
қара күйе жағуды, жалған айып тағып қинауды, 
«Совет үкіметінің жансызы» деген жаланы, жан 
төзгісіз түрлі қитұрқылықтарды көрген тағдыр 
иесі болған істерден жігері мұқалмай, елге де-
ген сүйіспеншілігімен, елдің ертеңгі қамын 
жеген азаматтығымен ел тарихы жайлы талай 
құнды дүниелерді кейінгіге үлгі ретінде жазып 
қалдырады. Көнекөз қариялардың айтқандарын 
көкірегіне өшпестей құйып алып, кейін 
қаламының ұшына тұндыра жазған қаламгер-
ғалымның тарихи тақырыптағы «Қаракерей 
Қабанбай», «Тұғырыл хан», «Демежан батыр», 
«Халық күйшісі Қайрақбай», «Басбай» сынды 
жарық көрген бірқыдыру еңбектерінің оқырман 
қауымға берері көп.

Қазақтың ауызша тарихын кеудесіне сақтап, 
шежіремен өріліп келген елдің кешегі қалпын 
құрғатпай бүгінге жеткізе білген қарымды 
қаламгердің қайсыбір жүрегін жарып шыққан 
туындысын алмайық, кешегі бабаларымыздың 
жүріп өткен сан сүрлеулі жолдарынан хабар бе-
рер сырлы дүниелер.

«Сүлеймен би» атты тарихи эссесінде өз 
заманында әділ билігі, шешендігімен қазақ 
даласына даңқы шыққан әйгілі тұлғалардың 
бірі, Қабанбай батырдың төртінші ұрпағы 
Сүлеймен Әділбекұлының сара жолын арқау 
етсе, «Тұғырыл хан» тарихи кітабында Шыңғыс 
ханның өгей әкесі, оның тәрбиесіне тікелей әсер 
етуші, тарих беттеріндегі айтулы тұлға Тұғырыл 
хан жайлы жазады. 

«Басбай» атты тарихи романында қытай 
қазақтарының бір ғасырлық өмірінен тың дерек-
тер келтіріп, атақты Басбай деген қазақ байының 
айналасындағы халыққа ғана емес, мемлекет-
ке де көмек қолын созған атымтай жомарттығы 
суреттеледі.

Тағдырдың талайлы тәлкегіне әбден илен-
ген туған халқымыздың басынан өткерген ауыр 
тарихы туралы, осы уақытқа дейін сан өліп, сан 
тірілген алмағайып өмірі туралы көп айтылып, 
көп жазылуда. Жазушының «Сергелдең» атты 
романында да халық өміріне қатысты өткен 
шақта болған, бүгінгі ұрпағы білуге тиісті қилы 
тағдыр өң береді. Сонау бір кездегі Қабанбай 
батырдың інісі Туматай батыр ұрпақтарының 
Арқадан Тарбағатайға, одан өр Алтайға, өр Ал-
тайдан Гималай асып, Үнді мұхиты арқылы 
Түркия еліне дейін сергелдең күй кешіп, ең 

соңында Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
барып атажұртқа ат басын тіреген құрлықаралық 
ақтабан шұбырынды көші қызғылықты хикая 
ретінде жазылған. 

Жазушының 1986 жылы Қытайда 
«Қаракерей Қабанбай» деген кітабы шығады. 
Қазақтың қас батыры жайлы бұл кітабын ел 
аузындағы аңыздардың негізінде жазса, кейінгі 
екі кітабында ХVII-XVIII ғасырлардағы қазақ 
халқының жоңғар жорығына қарсы күресін 
ұйымдастырушылардың бірі, сол кездің ірі 
қолбасшысынан саналатын Қаракерей Қабанбай 
батыр жайында талмай зерттеу жүргізіп, нақты 
деректер негізінде жазылған екі кітабын шы-
ғарады. Қазақ қаламгерлерінің арасында қазақ-
тың басына қара бұлт үйірілген тұстарда елді 
қорғай білген батырды шығармасына арқау ет-
кен Қабдеш Жұмаділовтің көркемдік көкжиегі 
кең «Дарабоз» роман-дилогиясы мен Зейнолла 
Сәніктің батыр жайындағы деректер негізінде, 
айдай анық айғақтарды келтіре отырып жазған 
Қабанбай батыр туралы тарихи эссесін салыс-
тыра қарап, баға берушілік өте жиі ұшырасып 
жатады. Соған қарамастан, тақырыбы бір, 
бірақ бірі көркемдік тұрғыда, екіншісі дерек-
тер негізінде жазылған екі романның да азу-
лы батырдың өткен өмірінен қалың оқырман 
қауымға өшпес өнеге берері анық. Туындыла-
рында үнемі тарихи тақырыпты қаузап жазатын, 
халықтың өткен уақыттың қойнауына енген 
аласапыран күндері жайлы фактілерді келтіре 
отырып, көзге анық көрсететін жазушы Зейнол-
ла Сәнік «Демежан батыр» атты тарихи эссесін 
де оқиғасы аса бір күрделі кезең шындығына 
құрады. Жазушы орталық кейіпкер ретінде 
батыр Демежанды бейнелей отырып, ол өмір 
сүріп отырған қоғамның, әлеуметтік ортаның 
шындығын көрсетуге тырысқан. Бұл тарихи 
эссе Шыңжаңдағы қазақтардың ХІХ ғасырдың 
екінші жартысындағы тағдыр жолдарын жан-
жақты таныстырып, тарихи кітаптардан табыла 
бермейтін тың, қызғылықты мағлұматтармен 
оқырман білімін байытады. Тарихи тақырып 
үшін дерек пен дәйек, тереңдік ауадай қажет. 
Осы тұрғыдан келгенде жазушы Зейнолла 
Сәніктің «Демежан батыр» тарихи эссесінің 
негізі ақиқат деректерден тұратындығына 
толықтай сенім білдіруімізге болады. Жазу-
шы батырдың тағдырына, 47 жылдық өміріне 
қатысты алған деректерінің барлығына сілтеме 
көрсету арқылы, оның шынайылығын та-
ныта түседі. «Күшілік хан», Мұқаметжан 
Тынышбаевтың «Қазақ халқының тарихына 
қатысты материалдары», «Қазақтың қилы та-
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рихы», Құрбанғали Халиди «Шығыстың бес та-
рихы» атты еңбегі, «Чиың хандығы дәуіріндегі 
100 құжат», «Қытай қазақтарының қоғамдық 
тарихы», «Дөртуыл шежіресі» және т.б. тари-
хи еңбектер батыр өміріне қатысты шынайы 
деректерінің сұрыптала түсуіне әсер еткен.

«Сөз басы», «Демежан өскен орта», 
«Қаскүнемдік қазаны», «Дар алдында», «Ұрпақ 
үні» сынды бес бөлімді эсседе Демежан батыр-
дың өмірінің ұңғыл-шұңғылына дейін байыпты 
суреттелген. Демежанның өмірге келуі, өсіп ер 
жетуі, біліммен қанаттануы, ел билеу ісіне ара-
ласуы, бәрі-бәрі шығарманың бойынан көрініс 
тапқан. ХІХ ғасырдағы халықтың қамын же-
ген, арда туған азаматтың нар тұлғасын барын-
ша ашып, өміріне қатысты тың деректерді бере 
білген. Көкірегі шежірелі қазынаға толы жазу-
шы: «Демежанды түсіну үшін ең әуелі Демежан 
өскен орта мен Демежан билік жүргізген ел ту-
ралы азырақ аял жасай кеткенді жөн көрдік», 
– дей келіп ол үкірдайлық қылған Төртуыл 
елінің тарихынан бастап сөздің түйінін ағытады 
[3,82б]. «Төрт Төлекатайдан тарайтын дөртуіл, 
қаракерей, садыр, матай рулары тарихтан бері 
іргесі бөлінбеген. Сондықтан олар тарихтағы 
атышулы қазақ-жоңғар соғысы аяқталар ме-
зетте, яғни 1750 жылдардың орта шенінде арқа 
жерінен өзінің байырғы атамекені – Тарбағатай, 
Алтай өңіріне қарай жылжып отырған», – деп 
тарихи мекенін нақты көрсетіп, оның басында 
болған билеушілер турасына да тоқтала кетеді 
[3,83б].

ХІХ ғасырдағы қазақтың басынан кешкен ала-
пат күндерді, әлеуметтік мешеу ахуалды Деме-
жан өміріне қатысты деректермен сабақтастыра 
отырып, биліктің қазақтың басына салған 
ноқтасын қыса түсіп, жағдайын тұралатқанын 
айтып, өткен күндердің елесін көз алдымызға 
келтіреді: «Демежан жасаған дәуір Тарбағатай 
өңірінде салық түрлері көбейіп, халықтың халі 
әбден ауырлап, езгі мен қанаудың қарапайым 
халықты әбден тұралатқан дәуірі еді. Бұрынғы 
«сар ноқтаның салығы» күшінен қалып, оның 
орнына үкіметке жылына мың жылқы төлейтін 
салықтың жаңа түрі шыққандығын», одан да 
бөлек «...астық бажы, шөп бажы, отын бажы 
сияқты сан алуан бажы түрлері шығумен бірге 
халық жылына үкірдайға 120 қой, ілгідайға 
100 қой, зәңгілерге 36 қой, елубасыларға 20 
қой, хатшыларға 30 қой, шабармандарға 12 
қой, т.б. салық төлеуге міндетті болғандығын», 
жығылғанға жұдырық болғандай «1888 жылдың 
басынан 1890 жылдың соңына дейін жүргізілген 
Шәуешек жаңа жамбыл құрылысы да талайдың 

басын жеген алпауыт құрылыс еңбекке 300 
мыңнан артық ханзу, қазақ, моңғол, дағүр, сібе, 
ұйғыр еңбекшілері қатынастырылғандығы» ту-
ралы айтып, өзге де халықты қыспаққа алған 
аяусыз қатыгездіктердің сан түрлі мысалын 
келтіріп, ата-бабаларымыздың өткен өмірінің 
қапаста өткендігін танытады [3,93 б]. 

Орталық Азияны тікелей өз меншігіне ай-
налдырған Қытай мен патшалық Ресейдің 
Шығыс Түркістанның қазақтар жайлаған жер-
лерінен екі империяның шекарасын белгілеу 
жөніндегі істері және осы шешімнің бұл өлкені 
ертеден қоныстанып келген көшпелі қазақ 
жұртын қақ бөліп жібергені және одан кейінгі 
Қытай территориясындағы қазақтардың хал-
ахуалы, ел мүддесін қорғаудағы Демежан 
батырдың ерлігі сөз болады. Оның болмысы 
қара пиғылдан ада, көздегені де өзге билеушілер 
секілді жеке бастың қамы емес, халықтың қамы. 
Демежан бейнесі өзі секілді ел тізгінін ұстаған 
билеушілерден халыққа деген ақ адал ниетімен 
оқ бойы озық тұрады. Қытайдың бодандығында 
қалған қаймана қазақтың рухани есейіп, 
материалдық жетілуі үшін ол барлық қажыр-
қайраты мен ақылын жұмсап, халқына араша 
болады. 

Жазушы Демежан батырдың керей, най-
манның үш мың үйлі жанын әділеттілікпен  
билеп, айналасындағыларға өте сыйлы бол-
ғандығын, әрі мәнжүр-қытай отаршылдарының 
озбырлығына, ел ішіндегі жылпос, түйені түгі-
мен жұтқан мансапқорлардың кері әрекеттеріне 
қарсы күрескен қаһарман ретіндегі болмысын 
аша түсіп, өз дәуірінің беделді саяси қайраткері 
деңгейіне көтереді. 

Тарихи эссеге тағы өң берген жайт – онда тек 
сол кездегі қазақтардың ғана жайынан емес, өзге 
де елдердің жайынан хабар бергендігі. Қазақ 
пен мәнжүр, сібе, солаң, дағұр шонжарлары ара-
сында бір-бірімен қырғи қабақ алауыздықтың 
жиі болып тұратындығын айта келіп, мал үшін, 
жер үшін дау-дамайдың өрбіп тұрған дәуірін көз 
алдымызға келтіреді. Мәнжүр билеушілерінің 
қазақ пен қазақтың арасына іріткі салып, бірін-
біріне айдап салу тәсілін қолданып отырғанын 
қазақтар өзара білмей, түсінбей қырқысып 
жатқан тұсында Демежанның осы қыспақтарды 
көріп, мәнжүр билеушілерінің әділетсіз айла- 
сұмдығына қарсы күрескен халықтың ақжолтай 
батыры, елінің аяулы перзенті ретінде көрін-
гендігін айтады.

Жазушы халық тарихындағы бір кездердегі 
маңызды оқиғаларды көрсете отырып, айту-
лы тұлғаның елі үшін атқарған мәнді істерін 
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нақтылы деректер негізінде ашып көрсетуге 
міндет арқалайды. «Демежан батыр» тарихи 
эссесінің өзге осы тақырыптағы әдеби туын-
дылардан артықшылығы – басты қаһарманның 
өміріне, тағдырына тереңдеп еніп, дендеп 
бара алғандығы. Батыр туған азаматтың ерен 
ерліктері ешқандай қоспасыз, бүкпесіз шын-
дықпен суреттеледі. Оның өр болмысы, халық 
басына түскен алмағайып кезде қасынан табы-
лып, сөзін сөйлеп, анталаған жауға қарсы тұруы, 
оның батырлығына себеп болған түпкі оқиғалар 
егжей-тегжейлі баяндалады. Тарихи адамдар, 
тарихи оқиғалар бәз күйінде сипатталып, тек 
ақиқатқа құрылады.

«Демежан батыр» тарихи эссесі ұлт қаһар-
манының өр болмысын биікке көтере сипаттаған 
құнды дүние. Ондағы бой көрсететін жандардың 
барлығы да тарихта шынайы болған. 

Жазушы, фольклорист, зерттеуші Зейнолла 
Сәнік – тарихи тақырыпта қомақты дүниелер 
берген, ұлттық әдебиетімізді баға жетпес қазы-
намен байытқан, өзгелерге ұқсамайтын өзіндік 
қолтаңбасы бар, бейнелеу өрнегі де өзгеше 
қаламгер.

Шығыс Түркістанды мекендеген қазақтар-
дың бұрынғы-соңғы өмірі туралы жазылған 
үлкенді-кішілі туындылар көп. Солардың ішін-
де «тағдыры бөлек тарланбоз», «қара сөздің 
Қабдеші» атанған көрнекті қаламгер Қабдеш 
Жұмаділовтің шығармаларында шекараның 
арғы жағындағы қара көз қандастарымыздың 
қилы-қилы тағдырлары әсерлі суреттеледі.

Шығармаларының барлығы дерлік ұлттық си-
патта жазылатын жазушы Қабдеш Жұмаділовтің 
атажұртына келген тұсынан бастап қаламгер 
ретіндегі бар көксегені Шыңжаң қазақтары 
жайлы екі көлемді дүниені ел назарына ұсыну 
болған көрінеді. Оның бірі – «Соңғы көш» ро-
ман-дилогиясы болса, екіншісі – «Тағдыр» 
атты ұлт қаһарманының шырғалаңға толы 
ғұмырымен бірге өрілетін халықтың езгідегі 
ахуалы жайлы айтулы романы. Романның басты 
кейіпкері – талай жырлар мен туындылардың ту-
уына себепкер болған Демежан батыр. Қабдеш 
Жұмаділов Демежан бейнесін сомдауда жазу-
шы Зейнолла Сәнік секілді нақтылы дәлдікке 
емес, көркемдікке барып, тарихи тұлғаның ба-
стан кешкен өмір жолын өз романына шикізат 
ретінде пайдаланып, қаламгерлік қуатымен 
соны сипатта суреттеп, тың жатқан тақырыптың 
оқырманға жол тартуына себепкер болады. 
Жазушының болған оқиғаларды дәлдікпен емес, 
өзгеше қалыпқа құя отырып бейнелеп беруі – 
оның оқырманға эстетикалық ләззат сыйлайтын 

қырларын арттырудағы түпкі мұратын таныта-
тындай. 

Шыңжаң өлкесінің тумасы, болашақ жазу-
шы Қабдеш Жұмаділов төртуыл тайпасының 
үкірдайы Демежан батыр және оның елі 
үшін жасаған ерен еңбегі, сұм-дүлейлердің 
қастығымен дарға асылған ержүрек батырдың 
қасіретті тағдыры жайына бала жасынан қанық 
болып өседі. Бірақ зерделі оқырманының биік 
талғамына қылдай да қиянаты жоқ, қаламы 
мен қағазына адал суреткер тарихи туындының 
арқалар жүгін сезіне отырып, бала кезінде жел-
дей ескен халық ауызындағы аңыз бен әпсананың 
жетегінде ғана қалып қоймай, тың деректерді 
зерттеп, сапалы дүниені ұсынуға барынша ты-
рысады. Романды оқи отырып жазушының 
іргелі қағанаттың өткен тарихына барлау жасап, 
салты мен санасын сараптап, шекара бөлінісіне 
қатысты деректерге бойлап, біраз тер төккенін 
аңғарамыз. 

Романның бас-аяғы алпауыт монархиялық 
патшалық үкіметтің тепкісінен зәрезап болған 
қазақтың 1911 жылға дейінгі ауыр халі Де-
межан батырдың өмірімен тығыз байланыс-
та, бірге өріледі. Романға арқау болған негізгі 
оқиғаны Қытай мен Ресейдің шекараны бекітіп, 
киіз туырлықты, азғантай ғана қазақты екіге 
бөліп, бір-бірімен байланыс жасауына тигізген 
кері ықпалы, көшпелі қазақтың мүшкіл ахуалы 
құрайды. 

Романның алғашқы «Жол торабы» бөлімін - 
де екі мемлекет арасындағы шегара бөлісу 
мәселесі қаралып, оған қатысы Демежан 
батырдың іс-әрекеті,  көзқарасы сөз болады. 
Келесі бөлімдерінде осы оқиғадан кейінгі елдің 
ішіндегі тұрмыс-салт жайы, шегара бөлісінің 
қазақ жеріндегі ел басқару жүйесіне тигізген 
әсері, соған қатысты қоғамда болған әлеуметтік 
өзгерістер, қазақ пен қытай арасындағы 
қарым-қатынастар, елдің ішіндегі әр алу-
ан қақтығыстар, т.б. мәселелер суреттеледі. 
Романның бүкіл бітімінен шегара сызығының 
қазақтың басына салған лаңы, оның елдің 
қабырғасын қайыстырып, іргесін сөге, сергел-
деңге салған жайы мен ел билеуге таласқан 
мансапқұмарлардың халықтың тірегіндей бол-
ған Демежанды жарға жығып, түбіне жетуі 
төңірегіндегі әртүрлі қақтығыстармен таныс 
боламыз. Жазушының шеберлігінің арқасында 
мемлекет ішіндегі әлеуметтік топтардың ара- 
жігін ажыратып, бірліксіз өмірдің орға жығарын 
анық сезіне түсеміз.

Романның басты қаһарманы Демежан жай-
ында ғалым Р. Бердібай: «Демежан бейнесі 
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революцияға дейінгі дәуірде патшаның зор-
лығына қарсы бас көтеріп, мезгілінен ерте 
мерт болған көптеген тарихи қайраткерлердің 
тағдырын еске салады. Бұл бейненің құр қиял 
жемісі болмай, өмір шындығына құрылғаны 
да анық байқалады. Шығыс Түркістан жерінен 
шыққан биік саналы қазақ зиялыларының 
жиынтық тұлғасын Демежан басынан көре 
аламыз десек артық емес», – деген пікірі өте 
орынды айтылған [4;213]. Демежан батырдың 
бойынан көрініс беретін дара қасиеттері, оның 
қазақ қамын өзгелерден артығырақ ойлайтын 
ұлтжандылығы, елдің қараңғы көзін ашудағы 
әрекеті көпке үлгі болады.

Демежан батыр жайындағы кесек әдеби ту-
ынды жайында әдебиет зерттеушісі Р. Бердібай: 
««Тағдыр» әдебиетімізде көтерілмеген, тарих-
тану, халықтану үшін аса қажетті тақырыптар-
дың да мол екенін өз тарапынан дәлелдейді. 
Қазақтың революцияға дейінгі өмірінің айтыл-
маған сөздері, ақтарылмаған қатпарлары мол 
екені еске түседі», – дейді [4;214]. Дегенмен 
де, Демежан батыр жайлы кең тынысты зерт-
теу жүргізген жазушы Зейнолла Сәнік бұл ро-
ман турасында: «Демежан батыр жөніндегі кең 
тынысты, кемел құлашты кесек әдеби еңбек 
– «Тағдыр» романы. 1988 жылы Казақстанда 
басылып шыққан бұл романның авторы 
Демежанға қатысты еңбектерде көп айтылатын 
Күдері ақынның ұрпағы болғандығы себепті 
сол дәуірдегі Демежанға қатысты деректерді 
біршама толық меңгерген, әрі оны сол дәуірдің 
тарихи уақиғаларымен ұштастыра отырып, оны 
биік әдеби өреге көтеріп, Демежан образын 
көркем әдебиет жолымен үлкен тұлға ретінде 
сомдап көрсеткен. Бірақ, ол көркем әдебиет 
болғандықтан, әрі кейбір жазба дерек қолына 
түспегендігі себепті нақты деректен басқаша кет-
кен жерлері де жоқ емес», – деген пікірді айтады 
[3,146 б]. Жазушының бұл пікірінің дәлдігіне біз 
романды оқи отырып көз жеткіземіз. 

Роман желісінен таппаған Демежан өміріне 
қатысты тың деректерді Зейнолла Сәніктің «Де-
межан батыр» жайындағы тарихи эссесін оқи 
отырып, ол олқылықтың орнын толтырғандай 
боламыз. Зерттеушілігі мен қаламгерлігі қатар 
ұштасқан тұлға Демежанның туған сәтінен 
бастап, оның басының дарға асылған тұсына 
дейінгі деректердің барлығын көрсетеді. 

«Демежан дүниеге келген кезде бүкіл 
Тарбағатайды соғыс өрті шарпыған, ел ел-
ден, әке баладан, қыз анадан айрылған қанды 
қырғын заман еді», – деп оның шыңдала түсуіне 
ықпал еткен жағдайларды баяндайды [3,89 б.]. 

Қилы тағдырының салдарынан әкесінен ай-
рылып, нағашысының қолында өсуінің, кейін 
сол елге қалай билеуші болғандығы туралы, ел 
билеу сәтіндегі халыққа жасаған жақсылығы, 
кейін келе Демежанның орнынан дәмелілердің 
артына шам ала түсіп, құртуға қара таппақ 
болғандардың арам пиғылдарын әшкерелей 
суреттейді. Демежанға жабылған жаланың 
бес түрін анықтап көрсетеді: «Бірінші, Де-
межан елді дүрліктіріп, үкіметке қарсы ай-
дап салып отыр, халық алдында халдайларды 
қорлады, тыныш жатқан елдің берекесін бұзды; 
екінші, елді отырақтандырам, егін салдырам 
деп көшпенді халықтың көктеу, күзеулігін 
талқандады; үшінші, ішкі Қытайда жазала-
нып, бұл жерге жер аударылып келген саяси 
қылмыскерлермен ауыз жаласып, солармен 
әуендес болды; төртінші, қазақтың ескіден келе 
жатқан төрелерге құрмет білдіретін көне сал-
тын бұзды; бесінші, ел ішінде берекесіздік ту-
дырып, бейкүнә жандарды жазықсыз абақтыға 
жаптырды. Сондықтан жұрт мұндай үкірдайды 
орнынан алдыруды талап етеді, т.б.» – деген 
еш негізсіз жалаларды жапқандығын сана-
малап береді [3.152 б]. Демежаннан бір жола 
құтылуды көксеген залым Мәтеннің арам-
за пиғылының жүзеге асқандығын суреттеу 
кезінде оқырманға әсерлендіре түсу үшін автор 
алдыңғы сарыннан өзгеше баяндауға да көше 
білген. Осы тұста айта кететін тағы бір жайт жа-
зушы Зейнолла Сәніктің Демежан мен Мәтенді 
қол алысып, бауырластыруға Оразәлінің біраз 
әрекеттеніп баққаны жайлы деректі біз Қабдеш 
Жұмаділовтің «Тағдыр» романының желісінен 
кездестіре алмаймыз. Сонымен қатар Демежанға 
айласын асырып, ажалы келмей өмірі үзілуіне 
себепкер болған Мәтен мен Ысқақтың кейінгі 
тағдырларын да біз еш жерден кезіктірмеген 
едік. «Демежан батыр» тарихи эссесінің «Дар 
ағашы» бөлімінде Ысқақ пен Мәтеннің азапты 
өмірлері, өзгеге қылған қиянатының өздеріне 
қайта келіп, тағдырынан тепкі көргендігі де ай-
тылады. «Ұрпақ үні» атты соңғы бөлімінде Де-
межан батырдың кіндігінен тараған ұрпағы мен 
оған қатысты әулеттердің қилы тағдырлары жай-
лы да деректер келтіреді. Сонымен қатар, осы 
туындыны оқи отырып біз Демежан батырдың 
айтулы ақындар Әріп, Әсеттермен рухани та-
мырлас болғанын, әрі өзі де сөз ұстаған ділмәр, 
кесек тұлға болғанын танимыз.

Демежан батыр жайындағы ел аузында қалған 
аңыз, қиссалар мен қаламгерлердің батыр рухын 
таныта түсетін кесек әдеби туындылары оның 
елжандылығы мен халқына деген сүйіспеншілігінің 
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өлшеусіз екендігін көрсетеді. Өткеннің өнегесі – 
бүгінгінің баға жетпес байлығы десек, Демежан 

батырдың халық үшін жасаған игілікті істері талай 
ұрпаққа үлгі болары анық. 
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Со циaльные ме диa в Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaют ся фaкто ры и кон цеп ция рaзви тия со циaль ных ме диa в Кaзaхстaне. 
Ав тор от мечaет, что ос нов ны ми це ля ми со циaль ных ме диa яв ляют ся ком му никa ция, пост рое ние, 
отрaже ние и оргa низaция со циaль ных взaимоот но ше ний  в Ин тер не те . Осо бое внимa ние уде ле но 
рaзви тию и ро ли со циaль ных ме диa в об ще ст ве. 

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, со циaльные ме диa, ком му никa ция.
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қaзaқстaндaғы әлеу мет тік ме диaның дa муы

Қ. Мысaевaның «Қaзaқстaндaғы әлеу мет тік ме диaның дa муы» мaқaлaсындa Қaзaқстaндaғы 
әлеу мет тік ме диaның дaму бaғыттaры қaрaсты рылaды. Әлеу мет тік ме диaның бaсты мaқсaты – 
ком му никa ция, Ин тер нет те әлеу мет тік қaрым-қaтынaстaрды қaлыптaсты ру. Мaқaлaдa әлеу мет-
тік ме диaның қоғaмдaғы рө лі мен дaмуынa ерек ше нaзaр aудaрылaды. 

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, әлеу мет тік ме диa, ком му никa ция.

Over the past few years in Kazakhstan Inter-
net, access has grown significantly, increasing from 
a penetration rate of 18 percent in 2009 to almost 
73 percent in 2015, according to the International 
Telecommunication Union (ITU) [1]. Official fig-
ures showed some variation. In September 2014, 
officials claimed that internet penetration had ex-

ceeded 75 percent [2] though in early 2016 the gov-
ernment’s estimate stood at 72.9 per cent. [3]. The 
Ministry of Investments and Development reported 
that 82.2 percent of households had an internet con-
nection as of January 2016. The number of mobile 
and fixed-line broadband connections reached 10.2 
million and 2.1 million users respectively [4]. The 
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mobile phone penetration rate grew to 187 percent 
in 2015, according to the ITU [5]. According to 
Budde, a telecommunications research and consul-
tancy site, overall mobile subscriber growth rates 
have declined due to market consolidation, reach-
ing around 31 million subscribers in 2016. Mobile 
broadband penetration rates reached 61 percent in 
the same period. [6]. 

Official statistics do not provide data on the 
number of urban versus rural connections, but ac-
cess is more limited in rural areas, where 45 per-
cent of the population resides. Almaty—the most 
populous city and the business and cultural center 
of Kazakhstan—accounts for more than 35 percent 
of internet users, and for more than 55 percent of the 
ICT industry’s revenue [7]. A study by TNS Central 
Asia showed that 67.5 percent of active internet us-
ers reside in big cities [8]. Most people access the 
internet from their mobile devices and at home. Free 
access is available in various public places. 

In 2015-2016 Internet, freedom declined in 
Kazakhstan with lengthy prison sentences handed 
out to social media users and the introduction of an 
invasive “National Security Certificate,” which may 
allow greater surveillance online. In Kazakhstan, 
regulation of the internet is heavily influenced 
by the authoritarian government, which blocks 
websites, uses the legal system to stifle free speech 
online, and is developing a complex infrastructure 
to control internet traffic. Despite increases in the 
numbers of people accessing the internet, with 
improved affordability and speed, internet freedom 
is deteriorating. In the past year, social media and 
communications apps have been cut off on several 
occasions; numerous blockings were recorded, 
affecting entire international content-sharing 
platforms and critical domestic news sites. Annual 
growth of Internet users, leaving the network at 
least once per month, up 11%, and for the daily 
audience of this figure is 14%. My World - the most 
popular social network in Kazakhstan - (poll results 

Institute of Political Solutions). Nearly two-thirds 
of Kazakhstan (64%) is users of social networks, 
and 62.4% of them prefer other resources My 
World. Sociologists Institute of Political Solutions 
surveyed residents of 16 cities of Kazakhstan the 
“social network.” The frequency of the “use” of 
social networks, social scientists state: 28.7% use 
social network every day, 19.7% - once a week, 10 
9% - several times a month. The most active users 
are the residents of the capital - 75%. Around 35.8% 
Kazakhstan’s are not users of social networks for 
different reasons. Among them - “I do not have access 
to the Internet” (19.8%), “no desire” (9.1%), “I do 
not know what it is” (6.9%). To the question, “What 
social network do you prefer?” the majority (62.4%) 
answered: “My World” (the leader in all regions, 
except for Astana), in second place - “Classmates” 
(25.9%), closes the top three Vkontakte (22.7%, 
mainly due to the capital user). The foreign social 
networks (Facebook, Twitter, Myspace), according 
to the respondents’ answers, unpopular in Kazakhstan 
society. This data conducted in June 2011 in 14 
regional centers, Astana and Almaty cities. The 
number of respondents - 2302.The results of this 
research published in the website: http://www.ipr.kz/
projects/2/1/28. An expert on social networks www.
SarafannoeRadio.org laboratory published a rating 
of the top 20 most visited social networking Internet 
users in Kazakhstan, and the evaluation of social 
networking and Web 2.0 resources Kaznet. In the 
ranking presented fully functioning, are in beta testing, 
newly discovered and claimed, as social networks 
in Kazakhstan. According to this ranking more than 
80% of the users of social networks in Kazakhstan, 
communicate in Russian. Nevertheless, the presence 
of the social network version of the Kazakh language, 
it enhances and gives loyalty to participants, and has a 
positive impact on the social network and their users. 
According to the survey the most popular social 
network in Kazakhstan - is Russian Moi Mir (54%), 
Vkontakte (26%), Classmates (14%). 

Table 1

Twitter Facebook VKontakte Моi Mir Оdnoklassniki

For 6231 8004 69106 140528 37941

Against 219 209 2652 5180 1356

In total 6450 8213 71758 145708 39297

Then calculated the percentage of votes “for” and “against.”
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Twitter Facebook VKontakte Моi Mir Оdnoklassniki

For 97% 97% 96% 96% 97%

Against 3% 3% 4% 4% 3%

This table showed us remarkable regularity. The 
fact that the percentage was the same voted. 96-97% 
of opponents and supporters of the amendments 
3-4% on all platforms. This suggests a relatively 
good representativeness of the survey. Of course, 
once again, there is a share of uncertainty and a 

weak reflection of the views of those who have their 
opinion on the situation, different from those shown. 

Next, we calculated the percentage of the distribution 
of social networking accounts among the total number 
of auditors. Simply this counted the total number of the 
accounts and the share of each social network in it.

Twitter Facebook VKontakte Моi Mir Odnoklassniki

For 2% 3% 26% 54% 14%

Against 2% 2% 28% 54% 14%

In total 2% 3% 26% 54% 14%

According to the most promoted by the social 
network in Kazakhstan became Facebook, which 
scored 118 mentions. The second line is Vkontakte, 
gaining 75 references, and the third position belongs 
to the microblogging network Twitter, which scored 
41 references in the past month.

Outsider’s rankings of popular social networks in 
Kazakhstan became to Flickr, Gaydpark, Myspace, 
My Circle, Friendster [9].

In Kazakhstan active authors on Twitter about 
40%, and it is a record figure in social media, and 
the growth trend twitter saved. Despite statements 
by a slowdown in the growth of Twitter on an 
international scale, in Russia, the number of fans of 
microblogging continues to grow quite actively.

The main trends identified:
• Number of users of social media in Kazakhstan 

increased the number of active writers and readers.
• The most actively growing network is Twitter.
• The number of public posts and discussion 

in Vkontakte remains high description of social 
networks in Kazakhstan.

If we look at the monthly number of messages in 
each of the social networks, the major growth, as well 
as in the statistics with the number of Twitter accounts. 
Despite the fact that Twitter is still primarily a platform 
for the elite, rating and authoritative Twitters virtually 
hand over their positions, the number of accounts and 
the flow of Twitter messages will continue to grow 
for the next year. This trend is strongly influenced by 
the tendency towards integration between different 
social media.

Therefore, nothing heralds the death of the 
blogosphere. In recent years, there has been a 
steady trend towards the professionalization of 
blogging. Social Media in the world and their 
influence continues to grow, penetrating deeper 
into the regions. The most rapidly growing and 
active network – Twitter. Vkontakte becomes not 
only a network of friends turning into a media-
entertainment portal and a platform for discussion. 
Live Journal user’s increases while reducing the 
authority and becoming more like online media. At 
the same time, online media are becoming more and 
more similar to social networks. Social media does 
not cease to users Love, and therefore Social Media 
Marketing will not take the position.

Social Media - is a rapidly growing business, 
which produces in various aspects. The development 
of business in social networks through online 
communities - is the key to creating successful 
relationships, strengthen marketing, allocation from 
the crowd. The digital age creates different media 
environment. Reporters are accustomed to operating in 
cyberspace. As noted earlier, “coverage of international 
events was a matter of uncomplicated” [10]: it was 
necessary to wait for the arrival from abroad of any 
vessel, to interview the passengers, and then - how to 
run faster to the editor to your newspaper was able to 
beat the competition and publish news first. 

The most common objectives of the visit social 
networking sites have to chat with friends, upload 
and view photos, and participate in different online 
communities, dating to increase business contacts, 



ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. №2 (44). 2017118

Social media in Kazakhstan

downloading all sorts of media files. Active users 
of social networks are experiencing a slight concern 
about the confidentiality of personal data.

The Internet is an international computer 
network that unites the users of computer networks 
and connects regional, national, local and other 
networks.

Without the Internet today is not the person 
is living. The Internet is a “bottomless pit, which 
filled with information” different content, open 
to everyone. Social Networks have long been a 
powerful and efficient channel of communication 
between brands and consumers. 

Statistics show that the number of smart phone 
users continues to grow steadily worldwide. In 
developed countries such as Kazakhstan, this 
figure is an average of 25% per year. Therefore, 
the “mobilization” of users, and as a consequence, 
the “mobilization” of social networks should make 
companies more actively offer their products and 
services to users of smart phones and tablets.

Shortly we will see how social networks will 
actively improve the mobile applications to use 
location-based services, and create new ways for 
users of mobile communications. 

Some Facebook users also continue to grow, and 
the end of 2013 will amount to 1.2-1.5 billion people 
projected. Advertising on Facebook is significantly 
increased to 3-6%. Of course, Facebook will develop and 

this direction also. Rather, advertisements themselves 
will be better, as targeting becomes more subtle.

Many people today do not represent life without 
social networks. This covers the entire web without 
making discounts on status, gender or age. Instead of 
the Internet, to find the information, search, and read 
something useful, first, millions of people come to the 
personal pages of “social networks.” Psychologists say 
that everyone needs to be assessed from others. Social 
networks provide a person an excellent opportunity 
to show themselves, their achievements, perhaps 
embellished and exaggerated. Away from social 
networking to modern society did not succeed too well, 
they settled in their life. Today’s citizens do not want 
to be alone, and easier to find options on the Internet. 

To characterize the data, we propose a three-
dimensional structure: volume, temporary change, 
and content. Each of these parameters must be 
independently described, depending upon the other, 
and with the type of question asked. Depending on 
the intended use of data, representing the social 
media source data and the ability to measure change 
against the baseline will be crucial.

In conclusion characterizing the volume of 
messages, tweets, posts, etc. It is important when 
considering the framework for the activities of social 
media. Also, changes and fluctuations of several 
courses of time (e.g., daily, weekly, monthly and annual 
cycles), the geographical reasons, is also necessary.
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ТЕ ЛЕ ВИ ДЕ НИЕДЕ ГІ ТОК-ШОУ ЖAНРЫ НЫҢ  
ДAМУ ҮР ДІ СІ МЕН қAЛЫПТAСУ КЕ ЗЕҢ ДЕ РІ

Зерт теу дің бaсты мaқсaты те ле ви зиядaғы ток-шоу жaнры ның қaлыптaсу ке зең де рін қaрaсты-
ру. Ток-шоу жaнры ның те ле ви зия лық бaғыттaғы эле ме нт те рін тaлдaу. Елі міз дің мә де ниеті нің 
қaлыптaсуынa ток-шоу бaғдaрлaмaлaры ның қосқaн үле сі. 

Тү йін  сөз дер: те ле ви зия, жaнр, ток-шоу т.б.
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Этaпы фор ми ровa ния и рaзви тия жaнрa ток-шоу нa те ле ви де нии

Целью исс ле довa ния яв ляет ся изу че ние ис то рии и про цессa фор ми ровa ния жaнро вых 
признaков ток-шоу нa ТВ. Рaссмaтривaют ся проб ле мы зре лищ нос ти ток-шоу в со четa нии с проб-
лемaми куль турно го ст рои тель ствa стрaны. Ав тор считaет, что ви зуaльнaя куль турa восп риятия 
до ми ни рует, остaвляя «зa кaдром» вос питaтель ный aспект те ле ви зион но го про дуктa. 
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process of inception and development of talk show the genre on TV

The purpose of the research is to analyze and study of the genre of studio discussion on TV. We 
consider the presence of elements in the popular television direction - the studio discussion. Problems 
of spectacularity of the studio discussion should be combined with the problems of cultural develop-
ment of the country. Visual culture of perceptions dominates, leaving a “behind-the-scenes” aspect of 
educational television product.

Key words: TV, genre, talk show, etc.

Кіріспе

Қaзaқ те ле ви де ниесі не ток-шоу формaтын дaғы 
бaғдaрлaмaлaрдың ке луімен бір ге сaяси-қоғaмдық 
мә се ле лер жaңa бей не ге ие бол ды. Олaрдың ше-
ші лу жолдaры ме диa ке ңіс тік те кең етек жaйды. 
ХХІ ғaсыр дың aлғaшқы он жыл ды ғындa әлеу мет-
тік же лі лер де де кө рі ніс те рін тaпты. Тaлқығa кел-

ген де сту дия қонaқтaры мен бір ге хaлық тың бaсым 
көп ші лі гі үйле рін де те ле дидaр не ме се әлеу мет тік 
же лі формaттaры aрқы лы ток-шоудa қозғaлғaн 
мә се лер ге ете не қaты сып отыр ды. Хaлық ой пі-
кір ле рін ХХ ғaсыр дың со ңындaғыдaй сту дияғa 
қо ңырaу шaлу, смс хaттaры aрқы лы ғaнa емес, 
бү гін гі кү ні ин тер нет бер ген мүм кін дік те рі aрқы-
лы, aл ол ең aлды мен aсқaн жылдaмдық пен кең 
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Те ле ви де ниеде гі ток-шоу жaнры ның дaму үр ді сі мен қaлыптaсу ке зең де рі

әлеу мет ті ке ңіс тік сияқ ты қол же тім ді тә сіл дер, 
әлеу мет тік же лі лер aрқы лы емін-ер кін пі кір біл-
ді ру ге қол жет кіз ді. Бұл жер де ин тер нет пен әлеу-
мет тік же лі лер ден бө лек тaғы бір ерек ше aтaп 
өте тін өз ге ріс тер дің кең орын aлып жaтқaнын 
aтaп өт кен жөн. Мә се лен, әлем дік ме диa хол динг-
тер ХХІ ғaсыр дың бaсынaн-aқ тү бе гей лі сaндық 
хaбaр тaрaту әді сі не aуысa бaстaды. BBC, CCN, 
FOX, т.б. хaбaр тaрaту aлыптaры зaмaн тaлaбынa 
сaй жaңa aғымдa көш бaстaп ке ле ді. Сaндық тех-
но ло гиялaрдың хaбaр тaрaтудa ес кі формaттaрмен 
сaлыс тырғaндa бү гін де бе ре тін aртық шы лы ғы 
оның жоғaры сaпaғa кө шуі, экрaн формaты ның тұ-
ты ну шылaр aрaсынa кең тaрaғaн 16:9 тү рі не aуы-
суы, т.б. фaкторлaрды aтaп өту ге болaды. Сондaй-
aқ, ком пью тер лік мо ни торлaр, смaрт фондaр жә не 
плaншет се кіл ді жaңa тех но ло гиялық муль ти ме диa 
құрaлдaры жaңa бей не формaттaрды тaлaп ет ті. 
Бү кіл әлем дік тех но ло гиялық жaһaндaнуғa бейім-
де лу қaжет ті лі гі өзін ді гі нен туын дaй бaстaды. 
Ақпaрaт қaбылдaу бaры сындa бей не ге үл кен 
нaзaр aудaрылaтындықтaн оның сaпaлық жә не 
формaттық өз ге ріс ке ұшырaуы зaңды құ бы лыс деп 
есеп те сек те болaды. 

Негізгі бөлім

Сaндық тех но ло гиялaрдың іл ге рі леуі ток-шоу 
се кіл ді те ле ви зия лық бaғдaрлaмaлaрдa үл кен мүм-
кін дік тер ту ғы зудa. Мә се лен, 4:3 формaттa тү сі ріл-
ген сту диялық бaғдaрлaмaлaр aлғaшындa экрaнғa 
тек жүр гі зу ші мен сту дия қонaқтaры ның бір бө лі-
гін ғaнa ен гі зе aлғaн болсa, бү гін де ортaдa жүр гі зу-
ші ні, aл кө рер мен дер ді экрaн ның екі жaғынaн дa 
ер кін сый ды рып көр се те aлaды. Бұндaй тә сіл экрaн 
кө рер мен де рі не сту дия ке ңіс ті гі нен бө лек, сту дия 
қонaқтaры ның кө ле мін, сaн aлуaнды ғын көр се те 
aлaды. Яғ ни, жүр гі зу ші не ме се бaғдaрлaмa қозғaп 
отырғaн тaқы рып тың едәуір үл кен қоғaмдық 
қaтынaстa, әлеу мет тік бaйлaныстa екен ді гін көр-
се те ді. Сол aрқы лы экрaн aлдындaғы кө рер мен-
дер де өзек ті мә се ле лер ге үл кен қы зы ғу шы лық ту-
ғы зып, aтсaлы суғa ынтaлы ғын кү шейтеді. Мі не, 
дәл осындaй эмо ци онaлдық әсер ету құрaлдaры 
aрқы лы үл кен aрнaлaр өз де рі нің рейт инг тік көр-
сет кіш те рін ұлғaйт удa. Ин тер нет сaйт тaр қо сыл-
ғыштaр мен кө рер мен сaндaрын aртты рудa. Бұл өз 
тaрaпынaн ме диa хол динг тер мен ин тер нет ке ңіс-
ті гін де гі кә сіп тік мaқсaттaғы тұлғaлaрғa ком мер-
циялық пaйдaлaрын ұлғaйт уғa мүм кін дік бе ру де. 

Әсер ету құрaлдaры ның ме диa хaбaр тaрaту 
ке ңіс ті гін де үл кен мүм кін дік тер ге ие болуынa 
жоғaрыдa aйт ып өт кен дей те ле ви зия лық 
формaттың 4:3 тен 16:9-ғa өтуі. Ки но сaлaсындa 

ке ңі нен дaмығaн ре жис сер лық, оперaторлық, 
монтaждық тә сіл үр діс тер мен aудио-ви зуaлдық 
зaңды лықтaры (кaдр ком по зи циясы, му зыкaлық 
сүйе мел деу, мизaнс ценa, жaрық қою, плaндық 
ком по зи ция, т.б.) әсер ету құрaлдaры ен ді гі сәт те 
те ле ви де ниеде, со ның ішін де ті ке лей эфир де не-
ме се aлдын aлa тү сі рі ліп aлынғaн бaғдaрлaмaлaрдa 
кең қолдaнылa бaстaды. Ті ке лей эфир бaры сындa 
кә сі би оперaтор мaмaн 16:9 формaтын ке ңі нен 
пaйдaлaнa aлaды. Те ле ви де ние сaлaсындa ки но 
сaлaсындaғыдaй кaдр ком по зи циясы ның мүм кін-
ді гін ке ңі нен қолдaнa бaстaды.

“Кaдр ком по зиясы – кө рі ніс тік мaғлұмaт бе ру 
үшін әрі aвтор дың ойын  жет кі зу мaқсaтындa кaдр кө-
ле мін де детaльдaр мен зaттaрды көр се ту әрі олaрды 
сол aрaдa ор нық ты ру”. 1,376 б.]. Кaдр ком по зи-
циясын “зо ло тое се че ние” не ме се перс пек тивaлық 
плaн қою, ли нейнaя ком по зи ция, вер тикaлды жә не 
де го ри зонтaлды ком по зи ция жaсaу, плaн ірі лі гін 
aлыстaту мен жaқындaту мүм кін дік те рін ке ңі нен 
пaйдaлaнa оты рып, экрaн сыр тындaғы кө рер мен ге 
ке йіп кер дің кө ңіл кү йін  те рең үңіл ді ре көр се те  де 
aлaды. Не ме се үл кен рейт инг тік көр сет кіш тер ге ие 
“ірі” кaнaлдың ток-шоуғa aрнaп жaсaғaн де корaция-
лық қойы лымдaрын те рең, әрі әсер лі етіп көр се те 
aлaды. Бұл жер де ком по зи цияның aтқaрaтын ерек-
ше ең бе гін Ғ. Әбіл динaның “Те ле ви зия өне рі: тео-
риясы мен тех но ло гиясы” aтты кітaбындa бер ген 
aнықтaмaсы aрқы лы тү сі ну ге болaды: “Ком по зи ция 
– бұл жaсaу, қaрaсты ру, шығaрмaшы лық тың зaңды 
құ ры лы мы, оның бел гі лі бө лік те рі нің aрaқaтынaсы 
(ком по не нт тер) aрқы лы тұтaс дү ниенің жaсa-
луы [1,35 б.]. Осы кү ні те ле ви зия ре жис сер ле рі нің 
кaдр ішін де гі нысaндaрды aлдың ғы не ме се aрт қы 
плaнғa ығыс ты рып, ке йіп кер лер ді бір-бі рі не сим-
мет риялық тұр ғыдa орнaлaсты руғa, ком по зи циялық 
бaлaнс жaсa уынa, экрaн aумaғындa қaжет сіз, aртық 
эле ме нт тер ден құ ты луғa қолдaры жет ті. Мә се-
лен, бір кaдр кө ле мін де жүр гі зу ші нің екі жaғындa 
орнaлaсқaн екі қонaқты көр сет кен сәт те, экрaн 
aумaғындa 4:3 формaтындaғы еден мен тө бе нің 
кө ле мі aзa йып , нaзaр тек ортaдaғы жүр гі зу ші мен 
оның екі ше тін де гі қонaқтaрғa aуды. Жә не де бір 
мысaл: ки нодa диaлогқa құ рылғaн сaхнaлaрдa ке ңі-
нен қолдaнылaтын тү сі ру әді сі “се гіз дік” (орысшa 
– “вось меркa”), қонaқ пен жүр гі зу ші нің әң гі ме сін 
aсa ірі плaндa, тек көз де рін aлып тү сі ре aлaтындaй 
мүм кін дік бе ре ді. Сондaй-aқ ке йіп кер лер дің aрaсын 
тым жaқындaтпaй, сту диядa орнaлaсқaн ор нындa 
қозғaлтпaй тү сі ру ге жол ту ғыз ды. Бұндaй тү сі ру тә-
сіл де рін дөң ге лек үс тел дер де жиі қолдaнaды. “Ток-
шоу дың” қaрaпaйым үл гі сі әб ден ысы лып кә сіп-
тен ген ин тер вьюлер лер дің қо лынaн ғaнa ке ле ді. Ол 
дөң ге лек үс тел дер деп aтaлaды” [1,27б.]. 
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Сондaй-aқ, қaзір гі тaңдa ешбір ток шоу 
бaғдaрлaмaсы бел гі лі бір тaқы рыпқa не ме се ке-
йіп кер ге бaйлaныс ты ви део сю жет сіз өт пей ді. 
Сaн aлуaн тaғдырлaрмен сұрaқтaрынa жaуaп із-
деп кел ген, ел дің түк пір-түк пі рі нен кел ген ке-
йіп кер лер турaлы aқпaрaтты жүр гі зу ші нің ұзaқ 
бaяндaмaсынaн гө рі ви део сю жет ре тін де көр ген 
ыңғaйлы. Әрі әсер лі етіп кө рер мен ге жет кі зіп, 
жү ре гін жел бі ре тіп, ойын  толғaнды руғa aрнaйы 
ойлaсты ры лып тү сі ріл ген, мей лін ше мaғлұмaтты 
дa, көр кем жет кі зу дің тaптырмaс жолдaры ның 
бі рі – осы ви део сю жет. Алaйдa, жоғaрыдa aтaп 
өт кен дей 4:3 формaты aвторлaрдың шығaрмaшы-
лық мүм кін дік те рін то лы ғы мен aшуғa то лықтaй 
мүм кін дік бер ген жоқ. Сaндық тех но ло гияның 
ке лі сі мен, экрaн формaты ның зaмaнғa сaй өз ге-
руі нен сю жет тік ре портaждaрды дa көр кем дік 
үл гі де тү сі ру ге кө мек тес ті. Осындaй әсер лі ре-
жис сер лық тә сіл дер aрқы лы ток-шоу дың тaқы-
рыптaрынa те ре ңі рек үңі лу ге жә не ке йіп кер лер-
дің тaғды рынa те ре ңі нен ену ге сеп ті гін ти гіз ді.

Сaндық тех но ло гиялaр қaзір гі уaқыттa өмір 
сү ріп жaтқaн қоғaмды шынaйы көр се ту ге мүм кін-
дік aлды. Жоғaры сaпaдaғы бей не кaмерaлaр осы 
күн гі бол мыс ты жоғaры сaпaлы мaтрицaлaрдaн 
өт кі зіп, еш бір сaндық жоғaлту сыз, түс тер мен 
жaрық ты өте те рең aлуғa шaмaсы же те ді. Ақ ты 
aнық aқ етіп, қaрaны нaқты қaрa етіп көр се те ді. 
Тіп ті aуыр күй ге душaр болғaн ке йіп кер дің жaс 
тaмшы сын, қуaныштaн күл кі сін тия aлмaғaнның 
шынaйы күл кі ден ғaнa пaйдa болaтын нaғыз 
әжім дер ді бе ре тін сaпaғa же тіп отыр мыз. Әри не, 
бұл тү сі рі лім дер кө бі не сю жет тү сі ру бaры сындa 
қолдaнуғa тиім ді. Алaйдa, сту диядa дa не ше түр лі 
оқиғaлaр орын aлып отырaды. Сту дия aуқы мындa 
тү сі рі ле тін дү ниелер жaңa тех но ло гиялaрмен бір-
ге сaндық жүйеде бaсқaрылaтын жaрық құ рыл-
ғылaрын дa тaлaп ете ді. ХХ ғaсыр дың со ңынa 
де йін  кей бір сту диялaр әлі де ес кір ген, қол мен 
тү зеуге турa ке ле тін құ рыл ғылaрды пaйдaлaнып 
кел ді. Ал бү гін де, aқпaрaттың жылдaм, әрі қы зып 
тұрғaн сә тін де кө рер мен ге жет кі зу ге тaлпынғaн 
уaқыттa жaрық құрaлдaрын aрнaйы бaсқaру құ-
рыл ғы сы aрқы лы жү зе ге aсы ры лып отырaды. 

Оғaн қосa осы құ рыл ғы кө ме гі мен жaрық тың 
aрнaйы құ рыл ғылaрын пaйдaлaнa оты рып, бел-
гі лі бір пі шін де гі су рет тер сaлуғa мүм кін дік бaр. 

Мі не, жaсaймын де ген aдaмғa бір қaрaғaндa 
бaрлық мүм кін дік бaр. Ел дің тұр мыс жaғдa йын  
зерт теу ге, те рең aшуғa, тaлқығa сaлуғa үлес қо сып 
отырғaн отaндық ток-шоулaрдың ең бе гі зор. “Ай- 
т уғa оңaй”, “Сөз дің шы ны ке рек”, “Айт ылмaғaн 
әң гі ме”, т.б. ток шоулaрдың қaзaқ қоғaмы ның іш-
кі толғaныстaрын зерт тей ке ле, сырттaн тө ну қaупі 
бaр фaкторлaрдaн қорғaнуғa, өзі міз ді бү гін де қaндaй 
қоғaм еке ні міз ді тү сі ніп бі лу ге, қaзaқи бол мы сы мыз-
ды тaнуғa экрaндaрын қо сып бе ру де. Атaп өте тін 
тaғы бір ке зең, ол әри не, елі міз ге тaнымaл рейт ін гі 
жоғaры Қaзaқстaн Ұлт тық те леaрнaсы жa йын дa сөз 
қозғaсaқ. Бү гін де «Қaзaқстaн» Ұлт тық те леaрнaсы 
ел де гі не гіз гі aқпaрaттық ре сурс сaнaлaды. Қы зық-
ты бaғдaрлaмaлaр мен ең оперaтивті aқпaрaт кө рер-
мен дер дің кө ңі лін тaбудa. Ұлт тық aрнa aлғaшқы 
хaбaрын 1958 жы лы 8 нaурыздa тaрaтқaн. Содaн 
бе рі бір не ше ұрпaққa тaнымaл мыңдaғaн қы зық ты 
жобaлaр жaрыққa шық ты. Қaзір әлем нің әр түк пі рін-
де гі те ле кө рер мен дер дің те леaрнaлaрдaн онлaйн ре-
жим де ті ке лей эфир ді тaмaшaлaй aлaтын мүм кін ді гі 
бaр. Бұл мүм кін дік тен біз дің сaйт  тa шет қaлмaды. 
Те леaрнaның те гін ті ке лей эфи рі кез кел ген жaнғa 
қол же тім ді. 2011 жылдaн бaстaп те леaрнa то лықтaй 
қaзaқ ті лін де хaбaр тaрaтуғa көш ті жә не бү гін де 
бaрлық бaғдaрлaмaлaрды қaзaқы жобaлaр құрaйды.

қорытынды

Әри не, көп те ген жaңa жaһaндық тех но ло-
гиялaрдың ке луімен біз дің қaрaпaйым өмір ді 
қaбылдaуы мыз бұ рын ғыдaн өз ге ше рек бо лып 
бaрaды. Кез кел ген уaқыттa, кез кел ген жер де, кез 
кел ген aқпaрaтты суы рып aлып, оқып тa, ес тіп те, 
кө ре де aлaмыз. Жaңa тех никa жaңaшa пaйдaлaну 
үр ді сін тaлaп ете ді. Жaңa құ рыл ғылaрды бaсқaрa 
aлaтын, ті лін же тік мең гер ген мaмaндaрды тaлaп 
ете ді. Ал ондaй мaмaндaр біз дің ел де жет кі лік-
ті ме? Әл де сырт ме м ле кет тер ден мaмaндaрды 
жaлдaғaн дұ рыс пa? Бұл дa бір ток-шоуғa өзек ті 
тaқы рып бо лып тұрғaны сөз сіз... 

Әде биет тер

1 Әбіл динa Ғ. “Те ле ви зия өне рі: теориясы мен тех но ло гиясы. – Алмaты: Қaзaқ уни вер си те ті, 2012.
2 kaztv.kaztrk.kz/
3 Ақпaрaттық бaғдaрлaмaның (жaңaлық) жaсa луы. – Алмaты: Қaзaқ уни вер си теті, 2012.
4 Те ле ви зионнaя журнaлис тикa: учеб ник. – 4-е издa ние. – М.: МГУ, 2002. 
5 Мурaтов С.А. Те ле ви зион ное об ще ние в кaдре и зa кaдром. – М., 2007. 
6 Те ле ви зион ное об ще ние в кaдре и зa кaдром. – М.: Ас пект Пресс, 2007. 
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СЦЕНAРНЫЙ ПЛAН И РЕ ЖИС СУРA НA СТУ ДЕН ЧЕС КОМ РA ДИО

В стaтье го во рит ся о том, что нaписa ние рaдиос ценaрия - это создa ние зaпи си рaзго вор но го 
мaте риaлa, a предстaвле ние текстa сценaрия пе ред мик ро фо ном яв ляет ся лишь «возврaще нием» 
зaписaнно го и сохрaнен но го рaзго ворa. Ве ду щий дол жен создaть у слушaте ля впечaтле ние, что 
он рaзговaривaет с aуди то рией, a не читaет нaписaнный зaрaнее текст. Ав то ром рaссмaтривaют-
ся осо бен нос ти рaбо ты в пря мом эфи ре нa при ме ре сту ден чес ко го рaдио aль-Фaрaби.
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Scenario and directing on student radio

The article says that writing a radio script is creating a record of the spoken material, and the pre-
sentation of the text of the script before the microphone is just a “return” of the recorded and saved con-
versation. The facilitator should create the impression of the listener that he is talking with the audience, 
and does not read the text written beforehand. The author examines the features of working on the air 
using the example of student radio al-Farabi.
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Бaғдaрлaмaлық жоспaр жә не сту де нт тік рaдиодaғы ре жис сурa

Атaлмыш мaқaлaдa рaдио бaғдaрлaмaсы де ге ні міз – мaте риaлдың жaзы луы, бaғдaрлaмaның 
мә ті нін aлдын aлa микрaфонғa жaзып ұсы ну бо лып тaбылaды. Жaзылғaн әң гі ме ні «қaйт aруғa» 
жә не сaқтaуғa болaды. Жүр гі зу ші жүр гі зер aлдынa бе ріл ген мә тін ді оқымaй, ол aуди то риямен 
сөй ле сіп отырғaнын се зі не бі лу ке рек. Ав тор сту де нт тік әл-Фaрaби рaдио тол қы нындaғы ті ке лей 
эфир де гі ерек ше лік тер ді, бaғдaрлaмaлaрды бaқылaйды.

Тү йін  сөз дер: бaғдaрлaмaлық жоспaры, ре жис сурa, рa дио, монтaждaу, рaдио жүр гі зу ші.

Введение

Нaписa ние рaдиос ценaрия – это создa ние 
зaпи си рaзго вор но го мaте риaлa, a предстaвле ние 

текстa сценaрия пе ред мик ро фо ном яв ляет ся лишь 
«возврaще нием» зaписaнно го и сохрaнен но го рaзго-
ворa. Весь про цесс дол жен создaть у слушaте ля 
впечaтле ние, что рaдио ком ментaтор рaзговaривaет 
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со слушaте лем, a не читaет нaписaнный зaрaнее 
текст. Ко неч но, что бы произ вес ти тaкое впечaтле-
ние, тре бует ся спе циaльнaя под го товкa, но звучaть 
текст дол жен иск рен не и неп ри нуж ден но.

 Бе зус лов но, кaждый дол жен нaйти свой 
собст вен ный путь; стиль, по доб ный дaнно му, 
рaсс читaн нa спо кой ный двaдцaти ми нут ный 
рaзго вор и вряд ли по дой дет для пе редaчи но вос-
тей в свод ке пос лед них из вес тий: в этом случaе 
текст дол жен быть нaписaн горaздо бо лее сжaто.

Лю бой текст тру ден для чте ния. Но для это-
го есть объек тив ные при чи ны, и вaжно осознaть, 
что про цесс нaписa ния слов нa бумaге – это 
очень «грубaя» формa сохрaне ния текстa. Онa не 
дaет вaм и по ло ви ны то го, что вы хо ти те, имея 
целью до бить ся нед вус мыс лен но го по нимa-
ния. Онa, к при ме ру, не дaет вaм никaких идей 
о том, что долж но быть aкцен ти ровaно. Мож но 
под черк нуть нес колько слов, но это не ре шит 
проб ле мы. Нaписaнные словa не обес пе чивaют 
никaко го оп ре де ле ния их желaемо му звучa нию, 
обрaзу скaзaнно го пред ло же ния, a ведь боль шaя 
чaсть знaче ний слов и фрaз пе редaет ся имен но 
тон костью ин тонa ции. Стрa ницa текстa ни когдa 
не скaжет, кaк онa должнa звучaть с точ ки зре-
ния ско рос ти или где должнa быть пaузa. Словa 
отрaжaют лишь смысл, не бо лее то го. Рaдио яв-
ляет ся средст вом ин формa ции, ко то рое чрез-
вычaйно лег ко вык лю чить; вы го во ри те для лю-
дей, сво бод ных в своих дей ст виях, тaк что сaмое 
пер вое пред ло же ние долж но быть ин те рес ным. 
Поэто му не стоит трaтить мно го вре ме ни нa 
“пог ру же ние” в те му рaзго ворa, a есть смысл 
нaчaть с очень ин те рес ной, от но ся щей ся к де лу 
идеи, или хо тя бы с че го-то нео быч но го. А зaтем 
нуж но рaзвивaть мыс ль тaким обрaзом, что-
бы бы ло по нят но, о чем вы го во ри те: не дaйте 
слушaте лю ни нa се кун ду усом ниться в по лез-
нос ти прос лу шивaемо го!

Основная часть

«Пер вое пред ло же ние долж но зaин те ре-
совaть, вто рое ‒ дaть ин формa цию». Это «зо ло тое 
прaви ло» крaйне уп ро ще но, но идея в нем зaклю-
ченa прaвиль нaя. Те перь вы просмaтривaете вaш 
спи сок пунк тов, ло ги чес ки соеди няйте их друг 
с дру гом, нa ни зывaете их пос ле довaтельно, кaк 
бу сы нa нить. И всегдa яс но по нимaйте то, что 
вы делaете [1].

Пос лед нее ут ве рж де ние сле дует объяс нить 
под роб нее: ес ли вы по дош ли к труд но му мес-
ту в сценa рии, мож но вк лю чить фрaзу: “Кaк я 
мо гу это объяс нить?” Впос ледс твии это явит ся 

сигнaлом, что вы мо же те прис ту пить к рaсши-
ре нию те мы. Или вы мо же те зaкон чить пункт 
и под соеди нить его к сле дующе му – при по мо-
щи слов: “Пой дем дaльше и пос мот рим, что это 
прaкти чес ки нaм дaст”. Для вaшей aуди то рии 
это бу дет яс ным покaзaте лем, что вы хо ти те 
предстaвить но вую те му (в дaнном случaе, пе-
ре хо дя от теории к прaкти ке). Тaкие “ин дикaто-
ры” обыч но нaзывaют ся “укaзaте ля ми”, и в 
сценaрии их до воль но мно го. Проб лемa в том, 
что в нaписaнном ви де, они мо гут покaзaться 
до воль но нуд ны ми, но нa нaпечaтaнном лис те 
они выг ля дят горaздо бо лее прaктич но – в ви де 
зaго лов ков пaрaгрaфов. Когдa мaте риaл читaет-
ся, они звучaт впол не под хо дя ще; не сом нен но, 
без тaких “укaзaте лей” слушaте лю лег ко по те-
рять ход вaших мыс лей.

Сле дует еще рaз от ме тить, что об щий стиль 
ре чи нa вещa нии дол жен быть рaзго вор ным. Это 
не знaчит, что он дол жен быть неб реж ным или 
случaйным: не ко то рые бе се ды мо гут но сить 
офи циaль ный хaрaктер, при нaписa нии текстa 
но вос тей вы бирaют бо лее сжaтую фор му из-
ло же ния. Но когдa журнaлист пи шет ко рот кие 
руб ри ки для рaдио журнaлa, состaвляет прог ноз 
по го ды или го рос коп, об зор печaти, они долж ны 
звучaть не кaк ли терaтурное произ ве де ние, a кaк 
рaзго вор меж ду людь ми.

Пос ле зaпи си от дель ных фрaгмен тов прог-
рaммы онa нуждaет ся в монтaже.

Тех ни чес кие приемы ис пол не ния монтaжa 
тaкже очень рaзнообрaзны. Пер вый и нaибо-
лее прос той – это монтaж «вс тык», когдa фор-
мообрaзующие эле мен ты, a имен но aкус ти чес-
кие вырaзи тель ные средс твa, идут друг зa дру гом 
без пaуз [2].

Со четa ние рaзных вaриaнтов монтaжa поз-
во ляет до бить ся в кaждом конк рет ном случaе 
мaксимaль ной вырaзи тель ности и реaль нос ти 
зву ко во го изобрaже ния. Поэто му при вы бо ре 
вaриaнтa монтaжa нуж но сле довaть прин ципaм 
це ле со обрaзнос ти, прaвди вос ти, вырaзи тель-
ности, со четaемос ти от рыв ков ли терaтурно го 
текстa и aкус ти чес ких средс тв, ху до же ст вен-
ным зaмыс лом. Прaвиль но по добрaнный спо-
соб монтaжa мо жет создaвaть до пол ни тель ные 
не те кс то вые обрaзы и эф фек ты воз дейст вия нa 
эмо ции слушaте лей.

«Пря мой эфир – это всегдa фиксaция мг но ве ния, 
описa ние си туaции устaми ве ду ще го-журнaлистa. 
От сюдa неиз бежнa суб ъек тивнaя формa из ло же-
ния, когдa aвтор с пол ным прaвом го во рит от пер во-
го лицa, от своего «я» о своем ви де нии со бы тия и о 
своем впечaтле нии. А знaчит, имен но в этом случaе 
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тре бует ся особaя ин ди ви дуaлизaция языкa, го лосa, 
мaне ры по ве ст вовa ния» [3].

Вот, нaпри мер, кaк по-рaзно му нaчинaют пе-
редaчи ве ду щие нa рaдио Аль-Фaрaби: 

Кaтя: Доб рое ут ро всем, кто в дaнный чaс 
ре шил нaст роиться нa рaдио АльФaрaби и в 
ближaйшие 10 ми нут в эфи ре с руб ри кой «Куль
турнaя лaвкa» бу ду я Мо роз Екaте ринa и моя 
со ве дущaя Мaнке Асель Ну что ж, мы го то вы 
нaчинaть. 

Асель: Дaже в век циф ро вых тех но ло гий 
лю ди очень лю бят кни ги. Чaще, кaк дaнь сов ре
мен нос ти, произ ве де ния читaют в элект рон ном 
формaте, но бумaжные кни ги еще дол го бу дут 
не толь ко су ще ст вовaть, но и нaхо дить своих 
по читaте лей. Но сейчaс мы зaдaем ся тaким 
воп ро сом, есть ли сов ре мен ные кaзaхс кие aвто
ры? И поль зуют ся ли они по пу ляр ностью сре ди 
нaших грaждaн или зa пре делaми стрaны? 

(Сценaрий пе редaчи рaдио «Аль-Фaрaби» от 
19.04.2017)

У сле дующей пaры ве ду щих своя мaнерa ве-
де ния пе редaчи:

Сaлтaнaт: Доб рое ут ро, увaжaемые 
рaдиос лушaте ли! 

Тaмилa: Мы нaдеем ся, что ут ро у Вaс 
дей ст ви тель но доб рое, ведь зa ок ном нaип
рекрaснейшaя по годa. Не по боюсь опе ре дить 
ме те оро ло гов, но проб лес ки вес ны уже дaют о 
се бе знaть! Не тaк ли, Сaлтaнaт?

Сaлтaнaт: Аб со лют но с то бой соглaснa, 
Тaмилa! Дa это дaже по те бе зaмет но. Ты се год
ня осо бен но крaсивaя, весёлaя, жиз нерaдостнaя. 
Те бя выдaёт твой ру мя нец нa щекaх… хм, a ведь 
это несп ростa, дaвaй ко лись, ко му нaдо скaзaть 
спaси бо? 

Тaмилa: Эххх…рaско лолa! Всё, я снимaю шля
пу пе ред Вaми, Сaлтaнaт! Се год ня прекрaсный 
день, это му сви де тель ст во прекрaснaя по годa и 
весь Кaзaхстaн, ко то ро му мы хо тим по ведaть об 
оте че ст вен ных но вос тях из мирa шоубиз несa. 

Сaлтaнaт: Дa, увaжaемые друзья, мы рaск
рывaем кaрты! 

(Сценaрий пря мо го эфирa рaдио «Аль-
Фaрaби» от 05.04.2017)

Проб ле мы воз никaют, когдa пе редaчи 
стaнции яв ляют ся достaточ но рaзноплaно вы ми: 
мaте риaлы ин формaцион ных aгент ств, «жи вые» 
пе редaчи но вос тей, прогрaммы, не со держaщие 
реклaму. Ком ментaтор, читaющий но вос ти рес-
пуб ликaнс ко го мaсштaбa, дол жен из бегaть не-
ко то рых осо бен нос тей произ но ше ния, впол не 
до пус ти мых в пе редaче, ос новaнной нa чте нии 
мaте риaлa с сaйтa уни вер си тетa (где обрaботкa 

ин формaции со вер шен но инaя). Редaктор но-
вос тей дол жен прос лу шивaть все пе редaчи 
но вос тей, иду щие в эфир, незaви си мо от их 
ис точ никa, – и, соот ве тст вен но, дaвaть со ве-
ты дик то ру. Слушaте ли крaйне чувс тви тель ны 
к непрaвиль но му произ но ше нию близ ких им 
имен и нaзвa ний. Рaдиостaнция, нa ко то рой 
непрaвиль но произ но сят мест ные геогрaфи-
чес кие нaзвa ния, те ряет до ве рие слушaте лей; 
дик то ры, не вер но произ но ся щие именa лю дей, 
считaют ся не вос питaнны ми или не ве же ст вен-
ны ми. Слож ность в том, что сaми слушaте ли 
мо гут быть не соглaсны с прaвиль ной фор мой 
произ но ше ния. Тем не ме нее, рaдио долж но 
прилaгaть энер гич ные уси лия для обес пе че ния 
пос ле довaте льной обрaбот ки геогрaфи чес ких 
нaзвa ний в своем рaйоне. По ли тикa стaнции – 
изу че ние фо не ти чес ких осо бен нос тей произ но-
ше ния «обрaзовaнной чaсти мест но го нaсе ле-
ния»; но вый сот руд ник, пос тупaющий в штaт 
стaнции, дол жен кaк мож но ско рее с ни ми 
познaко мить ся.

Пря мой эфир очень рaзнообрaзен темaти чес-
ки. Пред ло гом для его про ве де ния мо гут быть и 
спор тив ные со рев новa ния, и куль турно-мaссо-
вые ме роп рия тия, и приезд ин те рес ной лич-
нос ти. Обязaтельное ус ло вие – кор рес пон дент 
дол жен быть не пос редст вен но нa мес те со бы-
тия, при нимaть в нем учaстие, что бы с пол ным 
прaвом рaсскaзaть о нем точ но и ув лекaтельно. 
Но имен но это ус ло вие в оп ре де лен ной ме ре 
чaсто сужaет вы бор те мы для пря мо го ре портaжa. 
В ос нов ном этот вы бор реaлен в том случaе, ес ли 
ме роп риятие или нaме че но зaрaнее (спор тив ный 
мaтч, офи циaль ный ви зит, премь ерa спектaкля 
и т.п.), или нa мес то со бы тия есть воз мож нос ть 
попaсть, покa оно еще длит ся (сти хий ное бедст-
вие, пожaр, несaнк цио ни ровaнный ми тинг и 
т.п.); ес ли кор рес пон дент неп реднaме рен но 
окaзaлся нa мес те со бы тия и имеет воз мож нос ть 
сделaть aудиозaпись или ес ли ре портaж делaет ся 
не пос редст вен но пос ле со бы тия, когдa есть воз-
мож нос ть оп ро сить оче вид цев [4].

Осо бен нос ти рaбо ты нaд прогрaммой 
кaк в пря мом эфи ре, тaк и в ус ло виях сту-
дии подрaзу мевaет неп ре мен ное взaимо дей-
ст вие журнaлистa и рaдиоре жис серa в лю-
бом нaпрaвле нии рaдио вещa ния, a осо бен но в 
рaдио пуб ли цис ти ке, где ве ду щий прогрaммы 
вмес те с ре жис се ром до бивaют ся нaибо лее 
знaчи тель но го рaционaльно го и эмо ци онaльно-
го нaпол не ния прогрaммы, будь то вы пуск но-
вос тей, ин тер вью, бе седa в сту дии, ток-шоу, 
рaзв лекaтельнaя прогрaммa и т.п.
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Ложникова Ольга

Нaдле жит пом нить бесс пор ную ис ти ну, что 
рaдио журнaлист яв ляет ся не толь ко aвто ром 
собст вен ной пе редaчи, но ее ис пол ни те лем. 
Поэто му в кaчест ве ве ду ще го прогрaммы он дол-
жен иметь предстaвле ние в оп ре де лен ной сте пе-
ни об ос новaх aктерс ко го мaстерс твa, по нимaть и 
рaсполaгaть ин формa цией об осо бен нос тях дея-
тель ности ре жис серa нa рa дио, влaдеть ре жис-
серс ки ми нaвыкaми. Это, не сом нен но, по мо жет 
ему в пов сед нев ной рaбо те, ведь, к сожaле нию, 
ре жис сер нa не боль шой рaдиостaнции при хо дит 
нa по мощь не всегдa.

Вот, нaпри мер, однa из пе редaч сту ден чес ко-
го рaдио Аль-Фaрaби:

Сaшa: Здрaвст вуйте до ро гие рaдиос
лушaте ли! По годa зa ок ном нaчaлa нaс бaловaть 
сол неч ны ми теп лы ми день кaми, но иногдa ещё 
шу тит дож дем и дaже сне гом! 

Адиль: Но нaше нaст рое ние ни чем не ис пор
тить! Се год ня в эфи ре Алексaндрa Тер пи ло вскaя

Сaшa: и Адиль Рым бек. 
Адиль: Темa нaше го эфирa: Юмор. По зи тив. 

И влия ние его нa нaшу жиз нь. Смех — зaгaдкa 
при ро ды. Мы знaем мно же ст во по лез ных свой
ств смехa, но покa не мо жем от ве тить нa 
сaмый глaвный воп рос: зaчем при родa нaгрaдилa 
нaс сме хом? Вп ро чем, коечто о сме хе всётaки 
из ве ст но. 

Сaшa: Но сaмое ин те рес ное, что нa нaшем 
те ле ви зион ном поп ри ще су ще ст вуют де сят ки 
юмо рис ти чес кие прогрaмм. А ве ду щее мес то зa
нимaет, ко неч но же прогрaммa КВН. Шоуигрa 
охвaтилa не од ну стрaну, оргa ни зо вывaют по
доб ные прогрaммы, ве дут ожес точённую борь
бу зa ти тул сaмых смеш ных юмо рис тов. 

Адиль: и нaш уни вер си тет не иск лю че ние. В 
нем есть комaндa КВН. И один из учaст ни ков се
год ня в нaшей сту дии.

(Сценaрий пря мо го эфирa рaдио «Аль-
Фaрaби» от 12.04.2017) 

Ком мер чес кое вещa ние в нaчaле своего су-
ще ст вовa ния об хо ди лось без про фес сионaль-
ных ре жис се ров. Соот ве тс твую щий тех ни чес-
кий уро вень зaпи си и восп роиз ве де ния, нуж ные 
му зыкaльные нaло же ния произ во ди ли зву ко ре-
жис се ры (сaунд-дизaйне ры). Журнaлис ты в ме-
ру своего про фес сионaльно го мaстерс твa, по-
нимa ния осо бен нос тей стaнции или кaнaлa и 
вырaзи тель ных средс тв рaдио журнaлис ти ки 
сaми состaвля ли свою пе редaчу, прогрaмму или 
прогрaмм ный блок, сообщaя им оп ре де лен ное 
своеобрa зие. Но от су тс твие рaбо ты рaдиоре жис-
серa очень ско ро стaло скaзывaться нa кaчест ве 
конк рет ных пе редaч и вещa ния в це лом.

Ре жис сер ин формaцион но го и пуб ли цис ти-
чес ко го вещa ния рaботaет не с aртистaми, a с 
журнaлистaми рaдио – aвторaми, ко то рые в то 
же вре мя и оз ву чивaют свои пе редaчи, и с гос тя-
ми прогрaммы – людь ми, которые кaк прaви ло, 
в пер вый рaз приш ли в сту дию. Но прин ци пы, 
ме то ды и приемы, рaзрaботaнные мaстерaми ху-
до же ст вен но го вещa ния, окaзывaют ся по лез ны-
ми и здесь.

При этом очень знaчи мо, что бы ре жис-
сер рaдио ви дел еди ную пaнорaму не толь ко 
собст вен ной конк рет ной пе редaчи, но и всей 
прогрaммы, кaнaлa, от чет ли во предстaвлял бы 
се бе своеобрaзие дaнной рaдиостaнции. Тогдa 
прогрaммы, создaвaемые им в тес ном твор чес ком 
сот руд ни чест ве с журнaлис том, ко то рый чaсто яв-
ляет ся aвто ром, ис пол ни те ля ми, сaунд-дизaйне-
ром, му зыкaль ным редaкто ром, про дю се ром, 
бу дут, с од ной сто ро ны, ко ло рит ны ми сaмос тоя-
тель ны ми рaботaми, с дру гой – хaрaктер ным эле-
мен том вещa ния дaнной стaнции, неот де ли мой 
состaвной чaстью aкус ти чес ко го обрaзa, ко то-
рый сло жил ся у кaнaлa – в зaви си мос ти от проб-
лемaти ки, формaтa, нaпрaвлен нос ти, aдрес нос ти, 
темaти ки вы пус ков и т.п.

Выводы

Ре жис сер и журнaлист не долж ны чувст-
вовaть се бя aвтомaти чес ки ми ис пол ни те ля ми 
чьей-то идеи или кaко го-ли бо зaкaзa. Они долж-
ны быть со зидaте ля ми, иметь свою точ ку зре ния, 
спо соб ность го во рить «нет», вы со ки ми нрaвст-
вен ны ми ус тоями, знaчи тель ной куль ту рой и 
бе зуп реч ным вку сом. Эти кaчествa поз во лят и 
кор рес пон ден ту, и aвто ру, и рaдиоре жис се ру об-
рес ти свое своеобрaзие и стaть зaмет ной фи гу-
рой нa кaнaле.

Про фес сионaль ный ре жис сер, дaже ес-
ли у не го есть про фес сионaльные по мощ ни ки 
(оперaто ры, нaлaдчи ки, зву ко ре жис се ры), дол-
жен уметь все делaть сaм. Это дaет ему сво бо-
ду дей ст вий, окaзывaет под держ ку в твор чес ких 
поискaх и эко но мит вре мя. 

Твор ческaя рaботa ре жис серa нaд пе редaчей 
нaчинaет ся с его знaкомс твa с текс том. В свя-
зи с оперaтивной обстaнов кой ознaком ле-
ние с текс том, кaк прaви ло, проис текaет пер-
сонaльно. Луч ше все го, ко неч но, бы ло бы 
собрaть всю твор чес кую груп пу: журнaлистa, 
ве ду ще го (дик торa), ре жис серa, му зыкaльно го 
редaкторa, сaунд-дизaйнерa и ис пол ни те лей. И 
хо тя в этом случaе лю бой мо жет сооб щить свои 
по желa ния, от но си тель но зву ко во го оформ ле-
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Сценaрный плaн и ре жис сурa нa сту ден чес ком рa дио

ния, из ме не ний в сценaрии и т.п., но пос лед нее 
сло во всегдa долж но остaвaться зa ре жис се ром. 
Однaко он дол жен уметь докaзaть и aргу мен-
ти ровaть свою точ ку зре ния, и ес ли ре жис сер 
имеет достaточ но боль шой aвто ри тет, то, кaк 
прaви ло, вся твор ческaя группa соглaшaет ся с 

ним и нaчинaет рaбо ту с хо ро шим нaст рое нием 
и уве рен ностью в ус пе хе.

Ус пеш но рaботaет кол лек тив, в ко то ром ре-
жис сер имеет ис тин ные кaчествa ли дерa. Это 
мож но скaзaть и про журнaлистa, ко то рый осу-
ще ст вляет функ ции ре жис серa прогрaммы.
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ЖAПОН БAСПA ІСІ ТAРИ ХЫНAН

Мaқaлaдa бaспa сaлaсы ның тaри хы, өзі нің дaму ке зең де рі бaр, бү гін гі күн де әлем әде биеті-
не үл кен үлес қо сып отырғaн Жaпон бaспa сaлaсы турaлы сөз болaды. Эко но микaлық дaму, ғы-
лым мен тех никa жaғынaн үл кен же тіс тік тер ге қол жет кіз ген Жaпо ния – мә де ниеті өте жоғaры, 
бі лім же тіс тік те рі дaмығaн мем ле кет бо лып қaлыптaсуынa кітaп ісі нің қосқaн зор үле сі турaлы 
aйт ылaды. Сaлaлық, мaмaндaнды рылғaн, әм бебaп бaспaлaры ның дaму жолдaрынaн мaғлұмaт 
aлaмыз. 

Тү йін  сөз: Жaпон бaспa ісі, бaспaлaр, кітaп бaсу, сви ток-мaки мо но, эмaки мо но. 
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Ис то рия издaтель ско го делa Япо нии

В стaтье го во рит ся об ис то рии издaтельс кой дея тель ности, этaпaх рaзви тия и влия нии японс-
кой издaтельс кой отрaсли нa ми ро вую ли терaту ру се год ня. Издaтель скaя ин ду ст рия Япо нии вно-
сит боль шой вклaд в рaзви тие эко но ми ки, нaуки, тех ни ки и куль ту ры стрaны. Ав тор полaгaет, что 
фор ми ровa ние вы со ко го уров ня эко но ми чес ко го рaзви тия и обрaзовa ния в Япо нии сос тоя лось 
блaгодaря, в том чис ле, дос ти же ниям кни го издaтельс кой отрaсли. Тaкже в стaтье со держaтся 
све де ния о рaзви тии отрaсле вых, спе циaли зи ровaнных, уни версaль ных издaтель ств.

Клю че вые словa: японс кое издaтель ст во, по лигрa фия, кни го издa ние, ролл-мaки мо но эмaки мо но. 

Mukhatayeva Konyr
Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer

Al-Farabi Kazakh national university,
Kazakhstan, Almaty

Е-mail: tantal.km@mail.ru, 87013198961

The history of the Japanese publishing industry

This article refers to the history of publishing, its stage of development and the impact of the Japa-
nese publishing industry in the world literature today. Milestones in the history of publishing, which 
makes a great contribution to world literature today will focus on the Japanese publishing industry. 
Economic development, science and technology, culture, Japan has made great strides in terms of state 
formation with a very high level of education, thanks, including advances in publishing activities. We get 
information on how to develop industry-specific universal publishers.

 Key word: Japanese publishing, printing, book publishing, roll-makimono emakimono.
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Кіріспе

Жaпон елі нің бір ерек ше лі гі – хaлқы ның 
құрaмынa қaрaй бі рұ лт ты ел бо лып ке ле тін ді-
гі. Жaпон дықтaр хaлық тың 99%-ынaн aстaмын 
құрaйды. Бұдaн бaсқa қытaйлaр, ко рей лер, aме-
рикaндықтaр тұрaды. Жaпон елін де ер те ден ке ле 
жaтқaн екі не гіз гі дін бaр: син тоизм жә не буд дизм. 
Дін ге се ну ші лер қaтaр өмір сү ріп жaтқaн осы екі 
дін ді де тұ тынaды. Рес ми ті лі – жaпон ті лі. Жaпон 
ті лі өте ерек ше жә не бaсқa тіл дік топтaрдың 
бір де-бі ре уіне қо сылмaйды. Әрі ие рог лиф, әрі 
буын дық әліп пе ре тін де пaйдaлaнылaтын қaзір гі 
жaпон жaзуы ның жүйесі де өте күр де лі. Ке йін-
гі ке зең де эко но микaлық дaму жaғынaн, ғы лым 
мен тех никa жaғынaн үл кен же тіс тік тер ге қол 
жет кіз ген Жaпо ния – мә де ниеті өте жоғaры, бі-
лім же тіс тік те рі дaмығaн мем ле кет бо лып есеп-
те ле ді. Жaпо ния – бaлaлaрды ең ер те жaстaн 
бaстaп оқы тып, тәр бие леу ге үл кен кө ңіл бө ле тін 
бір ден-бір жоғaры мә де ниет ті, жaппaй сaуaтты 
ел. Жaпо ниядa уни вер си тет тер дің сaны бү кіл 
Бaтыс Еу ропaдaғыдaн көп. Бұл ел – бaйыр ғы мә-
де ниет ті, әсем дік ті жә не тұр мыс дәс тү рін бе рік 
сaқтaғaн, жaпон дық өмір сaлты дейт ін тү сі нік-
тің құрaмынa ене тін ежел ден ке ле жaтқaн мә де-
ниет ті ел. Хaлқы 130 мил лионнaн aстaм. Үл кен 
қaлaлaры: То кио, Ио когaмa, Осaкa, Нaгоя, Сaппо-
ро , Ко бе , Киото, Фу ку окa, Кaвaсaки,Сaйт aмa.

Негізгі бөлім

Жaпо ниядa оқу-aғaрту ісі VI-VII ғaсырдaн, 
хрaмдaрдa «тэрa коя» де ген мек теп те рін aшып, 
оқу шылaрды буддa ді ні не оқы тудaн бaстaлғaн. 
Жaпо ниядaғы бі лім aлу жо лы кітaптың пaйдa 
бо луымен де ты ғыз бaйлaныс ты. Жaпо ниядa 
бі рін ші жaзуы бaр ес ке рт кіш тер дің сaқтaлғaн 
уaқы ты V ғaсыр дың бі рін ші жaрты сы бо лып 
есеп те ле ді. Сол ғaсырғa жaтaтын қы лыштaғы 
жaзулaрдa 430-шы жыл де лін се, Судa-Хaтимaн 
сaрa йын aн тaбылғaн aйнaдaғы жaзулaр 443-шы 
жыл де лін ген, бірaқ бұлaрдың бә рі қытaй ті-
лін де жaзылғaн, соғaн қaрaп Қытaйдaн әке лін-
ген де ген болжaмдaр бaр. [1] Бі рін ші қолжaзбa 
кітaптaр қытaй ті лі нен жaзы лып aлынғaн, со ны-
мен бір ге өз ті лін де жaзылғaн кітaптaрдың пaйдa 
бо луы біз дің эрaмыз дың VIII ғaсы ры деп есеп-
те ле ді. Бұл қолжaзбaлaрғa жaтaтындaр: «Ко декс 
Се то ку-Тaйси», «Зaпис ки древ нос ти», «Аннaлы 
Япо нии», «Описa ние зе мель» т.б. бaсы лымдaр 
болғaн [1]. VII-VIII ғaсырлaрдa Жaпо ниядa 
aрнaйы кітaп жaзaтын ше берхaнaлaр болғaн, 
ол шір кеуді кі болғaнмен тек ді ни кітaптaрды 

ғaнa емес, үкі мет тің, мем ле кет тік құжaттaрын, 
aуқaтты бaй феодaлдaрдың дa құжaттaрын 
жaзып бе ріп отырғaн. ХVII ғaсырдa мә де ниет тің 
дa муы, бі лім мен кітaп сaлaсы ның сұрaны сынa 
орaй қaлaлық ше берхaнaлaр кө бейеді. Ол кез дің 
кітaптaры шиыр шық тү тік сияқ ты орaлғaн қaғaз 
сви ток-мaки мо но формaсындa бол ды. Қaғaздaр 
лентa сияқ ты бір-бі рі не жaлғaсып жaсaлынaды. 
Жaзу дың кө ле мі не қaрaй, лентaның ұзын ды ғы 
дa әр түр лі бо лып кел ген. Бұл қолжaзбa кітaптың 
мaзмұ нынa қaрaп оты рып, сол кез дің мә де ни 
дaмуы ның кө рі ні сін бі лу ге болaды. Бaсындa 
поэ тикaлық не ме се тaри хи хро никaлaр кө ші рі-
ліп оты рыл ды. Ал IХ-ХI ғaсырлaрдa по вес тер, 
әде би шығaрмaлaр кө ші рі ліп жaзу ды бaстaғaн.

Х-ХI ғaсырлaрдa ил лю стрaциялы әде-
би, тaри хи, ді ни сю жет тер ге су рет ті қолжaзбa 
кітaптaр – эмaки мо но пaйдa болa бaстaйды. 
Су рет тер ді қaғaзғa не жі бек ке сaлып отырғaн, 
шиыр шы ғын жaзғaндa әде мі пaнорaмa пaйдa 
болғaн. Бірaқ сол кез дің сaлынғaн бұл қо лө не рі-
нің aвторлaры жөн ді сaқтaлмaғaн, бү гін гі күн ге 
жет пе ген. 

Жaпондaрдың қолжaзбa кітaптaрындa ді ни 
бaғы ты буд дизм ді нaсихaттaйт ын жә не тү сін-
ді ре тін әде биет тер көп болғaн. ХVII ғaсыр дың 
екін ші жaрты сынaн кси логрaфия өне рі дaми ды 
дa грaвюрa-ил лю стрaция сaлaсы дaми ды.

1590 жы лы ев ропaлық мис сио нер лер Жaпо-
нияғa бaспa стaно гын, шрифт әкеп, бі рін-
ші кітaп бaсып шығaрғaн, бірaқ олaр біз дің 
зaмaны мызғa сaқтaлып, жет пе ген. Қытaйдaн 
әке лін ген жыл жымaлы мыс ли тер мен 1615 жы-
лы кітaп бaсaды, со ны мен бір ге aғaш ли тер лер 
 де қолдaнылaды. ХIV-ХVI ғaсырлaрдa бaсы-
лып шыққaн кітaптaрдың тирaждaры 100-200 
дaнaдaн aспaғaн, се бе бі кітaп бaсу өте қымбaт 
дү ние бо лып есеп тел ді. 

Ойтолқы

Жaпо ниядa кітaп бaсу сaлaсынa Қытaйдың 
ықпaлы үл кен бол ды. ХIV ғaсырғa де йін  тек буд-
дизм нің кітaптaры, солaрғa тү сін дір ме лер бaсы-
лып оты рыл ды. Кітaп бaсу ісі дін бaсшылaры-
ның иелі гін де бол ды. Сол се беп те әр шір кеу 
өзі нің ді ни кітaптaрын шығaрды. 

Ке йінірек, ХIV ғaсырдa кітaп бaсу ісі мен 
aуқaтты әс ке ри үй лер де aйнaлысaды.

Ал ХVI ғaсырдa же ке мен шік бaспaхaнaлaр 
пaйдa болa бaстaйды. Солaрдың ішін де ең үл-
ке ні Дээ Хоaн (1564-1640). Бі рін ші же ке мен-
шік бaспaгер ме ди цинaлық кітaптaрды шығaрa 
бaстaйды. ХVII ғaсырдa кітaп бaсу қaрқындaп 
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дaми ды. Кітaп бaсу дың ортaлы ғы Еход зи про-
вин циясы бол ды. Бұл жер де ес кі қолжaзбa 
кітaптaр «Аннaлы Япо нии», «По вес ть о меж-
дуу соб ных войнaх» кітaптaры бaсыл ды. ХVII 
ғaсыр дың ортaсынa де йін  кітaптaр қытaй ті лін-
де бaсыл ды. Жaпон ті лін де бaсылғaн бі рін ші 
кітaп ХVII ғaсырдa «По вес ть о меж дуу соб ных 
войнaх» кітaбы «Фу сюн до» бaспaхaнaсынaн 
1652 жы лы бaсы лып шығaды. Бұл ғaсырдa 
жaпон клaссикaлық әде биеті не, кө не ес ке рт-
кіш тер ге қы зы ғу шы лық aртaды. Осы ғaсыр дың 
ішін де 757 aтaумен кітaп бaсылaды [2].

ХVII ғaсыр дың aяғындa кітaп бaсу ісі 
дінбaсшылaры ның құ қы ғынaн шы ғып, дер бес 
сaлa бо лып қaлыптaсaды. Бaспa ісі ком мер-
циялық жә не ме ценaттық сaлaмен дaми ды. 
Бaй, феодaлдaр үкі мет тің тaпсы ры сы мен не 
өз қaлaулaры мен өте қымбaт, тaри хи көп том-
дық кітaптaрды бaсып шығaрa бaстaйды. Осы 
кез де бі рін ші бaспa се риясы пaйдa болaды. 
Зер де лі ғaлым өзі зaғип Хaнaвa Хо кин ти 
клaссикaлық шығaрмaлaрдың үл кен то бын 
жинaп, редaкция сын жaсaп, «Гун су руй дзю» 
се риясы мен 655 том етіп шығaрaды. Ғaлым 
бұл жұ мыс ты жинaумен 40 жылдaн aстaм 
aйнaлысқaн. Япо ниядa жә не хaлықaрaлық 
япо нис тикaдa бұл се рия ең мaңыз ды ес ке рт-
кіш бо лып есеп те ле ді [2].

ХIХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындa бaспa екі 
сaлaдa дaми ды. Бі рін ші сі – ғaлымдaр бaспaсы 
болсa, екін ші сі ком мер циялық бaспaлaр. Бі рін-
ші сі не Фу кудзaвa Юки ти, Нaкaмурa Мaсaнaо, 
Тaнaки Уки ти бaспaлaры жaтaды. 

Фу кудзaвa Юки ти – үл кен ғaлым, қоғaм 
қaйрaтке рі, То кио уни вер си те тін ұйымдaсты ру-
шылaрдың бі рі,1872 жы лы өз ти погрaфиясы мен 
бaспaсын aшaды.

Нaкaмурa Мaсaнaо – педaгог-ғaлым, «Мэй-
ро ку ся» қоғaмын құ ру шылaрдың бі рі, мaқсaты 
бaтыс хaлқы ның ғы лы ми жaңaлықтaрын, же-
тіс тік те рін мем ле кет сaлaсынa ен гі зу бо лып 
тaбылaды. 

Тaнaки Уки ти – ғaлым, эко но мист, тaрих шы 
1887 жы лы жaртылaй ком мер циялық бaспaсы 
мен ти погрaфия сын aшaды. Өзі нің эко но микa, 
тaрихқa бaйлaныс ты еңбек те рін бaсaды, со ны-
мен бір ге «Жaпон ның үл кен биб лиогрaфия лық 
сөз ді гін» шығaрaды. 

Екін ші ком мер циялық тип те гі бaспaлaр 
журнaл бaсы лы мын, одaн соң кітaп бaсы лы мын 
шығaрып отырaды.

Ке йінірек әм бебaп бaспaлaр дa өз жұ-
мыстaрын бaстaйды, со ның ішін де ең үл ке-
ні «Хaку бункaн» бaспaсы 1887 жы лы не гі зі 

сaлынғaн. Екін ші бaспa ол дa 1887 жы лы не гі-
зі сaлынғaн «Мин ъюся» бaспaсы. Екеуі де әуелі 
журнaл бaсу мен aйнaлы сып, одaн соң кітaп 
бaсуғa көш кен.

Бі рін ші әде би көр кем шығaрмaлaр бaсaтын 
бaспaлaр «Сюн ъедо» (1878) тек қaнa көр кем әде-
биет бaсы лымдaрын шығaрaды жә не «Фудзaмбо» 
– aнықтaмaлық әде биет тер ді бaсaды. «Син ту-
ся» 1896 жы лы aшылғaн, шет ел кө ркем әде-
биетін бaсaды. Со ның ішін де орыс әде биеті нен  
И.С. Тур ге нов тің, Л.Н. Толс той дың шығaрмa-
лaрын бaсып шығaрғaн.

 Қоғaмдa болғaн әлеу мет тік өз ге ріс тер Жaпо-
ниядa кітaп бaсу сaлaсынa дa ықпaл ете ді.1926 
жы лы Жaпо ниядa бі рін ші мaрк сис тік бaспa 
«Кaйдзо ся» aшылaды. Ол өзі нің бі рін ші бaсы-
лы мы етіп Мaркс тің ең бек те рін жaпон ті лі не 
aудaрып шығaрды. Бұл кез де жaпон зиялы ла ры-
ның aлдындa «хaлыққa қол же тім ді» мә де ниет 
пен әде биет жaсaу тұр ды. «Кaйдзо ся» бaспaсы 
1926 жы лы хaлыққa қол же тім ді етіп, 25 том дық, 
әр то мы 500-600 бет тен тұрaтын «Қа зір гі күн гі 
Жaпон әде биеті нің жинaғын» бaсып шығaрaды, 
оның құ ны 1 иен нен болaды. Жaпо ния үшін бұл 
«кітaп әле мін де гі ре во лю ция» болaды. Бұл се-
рияның же тіс ті гі ком мер циялық бaспaлaрғa дa ой 
сaлып, ен ді «бі риен дік» кітaптaр жaппaй шығa 
бaстaйды. Бұл се риямен жиырмaсын шы ғaсыр-
дың екін ші жaрты сындa жaппaй, бaспaлaрдың 
бә рі шығa бaстaйды.

ХХ ғaсыр дың бaсындa Жaпо ниядa сөз дік-
aнықтaмaлық бaсы лымдaр көп теп шығaрылaды. 
1903 жы лы ев ропaлық үл гі де бі рін ші жaпон дық 
эн цик лопе дия шығaды. 1901-1911 жылдaрдa әр 
то мы сaлaлық бо лып «Жaпон эн цик лопе диясы-
ның» 10 то мы шығaды. 1902 жы лы «Мaрудзaн 
Кaбу си ки» бaспaсы «Бритa никa» эн цик лопе-
диясы ның 35 то мын жaпон ті лі не aудaрып 
шығaрaды [3].

Жaпон жaзулaры ның күр де лі лі гі, жaпон ті-
лін, бі лі мін үйре ніп-зерт теу үшін әуелі жaпон 
ті лі нің өзін мең ге ру ке рек бол ды. Сол се беп тен 
де Жaпо ниядa көп те ген сөз дік тер шығaрылa 
бaстaды. Бұл үл кен жолдa бі рін ші бaспa жұ мы-
сын бaстaғaн 1914 жы лы aшылғaн «Хей бон-
ся» бaспaсы бол ды. «Эн цик лопедия лық сөз дік»  
(15 т), «Тү сін дір ме сөз дік» (26 т), «Биб лиогрaфия-
лық сөз дік» (19 т), «Ғы лы ми сөз дік» (19 т), «Әлем 
тaри хы сөз ді гі» (25 т), «Әлем дік эн цик лопн дия» 
(32 т) шығaры лымдaры бір не ше мәр те бaсы лып 
шығaды [4]. Бірaқ, осындaй жaқсы қaрқын мен 
дaмып ке ле жaтқaн Жaпон мә де ниеті мен әде-
биеті не, Жaпо ниядaғы со ғыс үл кен әсер ет ті. 
1938 жы лы шыққaн қaғaзды пaйдaлaнуғa шек теу 
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қою жә не по лигрaфия лық құрaл-жaбдықтaрды 
шығaруғa тыйым сaлынғaн зaңнaн ке йін  кітaп 
бaспa сaлaсы тоқтaп қaлады. 1940 жы лы «Жaпо-
ния бaспa ісі нің aссо циациясы» құ рылғaн соң, 
бaспa сaлaсы одaн дa әрі құл дырaды, се бе бі 
aссо циация ның мaқсaты бaрлық қолжaзбaлaрды 
қaрaп, прог рес сив ті бaғыттaғы бaсы лымдaрды 
жі бер мей ұстaп қaлып отыр ды. Қысқaшa aйт-
қaндa цен зурaның қыз ме тін aтқaрaды. 30-40 
жылдaры Жaпон кітaп сaлaсы ның тaқы ры бы 
мүл дем өз ге ріс ке ұшырaды, со ны мен бір ге кө-
ле мі де aзaйды. Тaқы ры бы жaғынaн шо ви ни зм-
ді нaсихaттaйт ын кітaптaр шығaры лып, «тaқы-
ры бы жaқпaйт ын» кітaптaр өр те лін ді. 1941 
жылдaры реп рес сия, бом былaу, ел де болғaн бү-
лін ші лік тің ке зін де 6 мыңнaн aстaп бaспaлaр мен 
кітaп сaлaсындaғы ме ке ме лер жaбыл ды.

Жaпо ниядa екін ші дү ниежү зі лік со ғыс біт-
кен соң, 1946 жылдaн кітaп бaсу сaлaсы қaйтa 
гүл де ну ді бaстaйды.

Бү гін гі күн де Жaпо ния кітaптың оқы луы, 
кітaптың сaты луы жә не оқырмaны жaғынaн 
әлем де екін ші орын ды иеле ніп ке ле ді. Ал 
жaлпы кітaп бaсы лы мы жaғынaн АҚШ, Ұлыб-
ритa ния, Гермa ния мем ле кет те рі нен ке йін гі 4-5 
орындaрды иеле не ді. Жaппaй жоғaры сaуaтты 
ел болғaндықтaн, Жaпо ниядa кітaп бaсу сaлaсы-
ның тү рі де өте бaй бо лып ке ле ді. Бaспa сaлaсын 
ұйымдaсты рудa Жaпо ниядa орнaлaсу же рі не де 
көп кө ңіл бө лі не ді. Бaспa сaлaсы ның 2/3 То кио 
қaлaсындa жә не Осaкa мен Киото қaлaлaрындa 
орнaлaсқaн. Соң ғы жылдaры бaспa сaлaлaрын 
екі бaғытқa бө лу ге болaды. Бі рін ші сі – әм бебaп, 
екін ші сі – мaмaндaнды рылғaн. Мaмaндaнды-
рылғaндa тек бір ғaнa сaлaғa ғaнa емес, бір не ше 
сaлa бой ыншa шығaруғa қaлыптaсқaн. Жaпон 
кітaп бaсы лымдaры ның жоғaры дең гейі, әри не, 
по лигрaфиясы ның дa жaқсы дaмуы мен бaйлaныс-
ты еке ні сөз сіз. Өте жоғaры дең гейде гі бә се ке-
лес тік те, тек жоғaры сaпaдa өнім шығaрғaн по-
лигрaфиялaр ғaнa өз де рін сaқтaй aлaды.

Жaпо ниядa бaспaлaрдың ти погрaфиялaры 
жоқ жә не олaр өз де рі кітaп тaрaту мен де aй-
нaлыспaйды, оны сол жұ мыстaрмен aйнaлысaтын 
aгент тік тер ге тaпсырaды. Бұл сaлaның ішін де гі 
ірі ле рі: «Топпaн групп» ко нцер ні, өз құрaмындa 
80-ге жaқын по лигрaфия лық компa ниялaрды бі-
рік ті ре ді. Екін ші сі – «Дaи нип пон прин тинг» 
1876 жы лы не гі зі сaлынғaн, бұл үл кен по-
лигрaфия лық кә сі по рындaры ның бaсы лымдaры 
тек Жaпниядa ғaнa емес, шет мем ле кет тер дің де 
aлдaрындa бе дел де рі жоғaры. 

Жaпо ния кітaп тaрaту сaлaсы ның өзі нің 
қaлыптaсқaн дәс тү рі бaр. Бaспaлaр өз де рі же-

ке дү кен дер ұстaмaйт ындaры үл кен ортaлық 
фирмaлaрмен бaйлaныстa болaды. Кітaп тaрaту 
сұрaныс қaбылдaу жүйесі бойын шa жү ре ді. Ин-
тер нет-мaгaзин дер мен қaтaр, ұсaқ дүңгір шек, 
делдaлды кітaп сaту сaлaсы дa қыз мет aтқaрaды. 
Солaрдың ішін де үл кен кітaп сaтaтын фирмa-
лaр «Мaруд зэн», «Нaукa», « Нип пон Сюппaн», 
«Хaнбaи», «То кио Сюппaн Хaнбaи», «Ку ритa 
Сюппaн» ж.б. [4]

Жaпо ния хaлықaрaлық кітaп сaудa сaлaсындa 
үл кен бә се ке лес тік ке ие мем ле кет. 

Бі рін ші рет 1853 жы лы Ев ропa ел де рі мен 
АҚШ-тaн Жaпо нияғa кітaп әке лі не бaстaйды. 
Екін ші дү ниежү зі лік со ғысқa де йін  шет ел-
дер мен тек «То кугaвa Шо гунaте» фирмaсы 
ғaнa тұрaқты бaйлaныс жaсaды. Кітaп бaсы-
лымдaры тек Қытaйдaн ғaнa әке лін ді. Ал 1946 
жылдaн ке йін  кітaп им пор ты қaйтa жaндaнып, 
тұрaқты түр де өсіп ке ле ді. Ке ліп тү се тін кітaп 
өні мі нің 80%-ы Жaпо нияғa Ұлыб ритa ниядaн, 
АҚШ, Гермa ния, Фрaнциядaн әке лі не ді. Со-
ны мен бір ге Жaпо нияның өзі де кітaп өнім-
де рін экс портқa шығaрaды. Не гіз гі жі бе ре тін 
мем ле кет те рі – АҚШ, Ұлыб ритa ния, Авс трa-
лия. Экс портқa шығaрaтын кітaптaры ның 
60% aғыл шын ті лін де шығaрылaды. Экс порт 
пен им по ртқa бaспa өнім де рін дa йын дaйт-
ын ең үп кен фирмaлaр «Джaпaн пaбли кей шн 
трей динг» жә не «Юнaйт ед пaбли шерс сер-
вис» бо лып тaбылaды. Жaпо нияның үл кен 
бaспa сaлaлaры «Мә де ни бір лес тік те гі Жaпон 
бaспaгер ле рі нің Ас со циация сынa» бі рі ге оты-
рып, Жaпон бaспa өнім де рін өз ел де рін де жә-
не шет ел дер ге нaсихaттaу жұ мыстaрын жүр-
гі зе ді. Хaлықaрaлық aқпaрaттық «Жaпо ниядa 
бaсылғaн aннотaциялы кітaп кaто ло гын» 
шығaрып тұрaды. Хaлықaрaлық жәр мең ке лер, 
Жaпон кітaптaры ның көр ме сін ұйымдaсты рып 
отырaды. Жaпо ниядa со ны мен бір ге «Жaпон 
журнaл шығaру шылaр aссо циациясы», «Жaпон 
кітaп тaрaту шылaр aссо циациясы», «Жaпон 
кітaп им пор терлер aссо циациясы» т.б. бір лес-
кен ұйымдaр жұ мыс aтқaрaды.

Кітaп шығaру құ ры лы мынa зер сaлсaқ, 
шығaрылғaн кітaп бaсы лымдaрындa бі рін ші 
орын ды көр кем әде биет бaсы лымдaры aлaды. 
35% қоғaмдық-сaяси жә не 30% бaлaлaр әде-
биеті нің үле сі не тиеді. Көп ші лік сұрaны-
сынa көп том дық пен се риялы бaсы лымдaр ие. 
Өнертaну сaлaсындa «Әлем ше дев ры» (80 том), 
«Жaпон ше де врлaры» (50 том), «Жaпо нияның 
мә де ниет, өнер жә не көр нек ті жер ле рі» (жaпон 
ті лін де 500 том, aғыл шын ті лін де 40 том) бaсы-
лымдaры өтім ді. Се риялық бaсы лымдaрдың 



ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. №2 (44). 2017132

Жaпон бaспa ісі тaри хынaн

іші нен көр кем әде би жaнр сaлaсынaн «Жaпон 
әде биеті нің aнто ло гиясы» (80 том), «Жaпон 
поэзиясы ның қaзынaсы» (31 том), «Жaсөс пі рім-
дер кітaпхaнaсы» (280 том) т.б. бaсы лымдaрын 
aтaуғa болaды [4].

Ал дың ғы қaтaрлы кітaп бaсaтын бaспaлaр 
Кодaнся (Азиядaғы үл кен бaспa), Гaккэн, 
Сёгaкукaн, Ивaнaми сётэн.

Кодaнся-1909 жылдaн aшылғaн әм бебaп 
бaспa. Әр түр лі тaқы рыптaғы кітaп бaсы лымдaрын 
шығaрaды. Солaрдың іші нен мынa се риялaрды 
aтaп өту ге болaды: «Әлем му зейі», «Тутaнхaмон 
aлты ны», «Альпы», «Ил лю стрaциялaнғaн бaлa-
лaр эн цик ло пе диясы» ж.б. Бaспaның не гі зін сaлу-
шы Сэйти Номaның құр ме ті не бaспa жыл сa йын  
«Әлем сый лы ғын» тaғa йын дaйды.

Ивaнaми сётэн – 1913 жылдaн жұ мыс іс теп 
ке ле жaтқaн әм бебaп бaспa. Жы лынa 300-400 
ден aстaм aтaумен кітaп шығaрaды, әсі ре се ғы-
лым ның бaр сaлaсынaн ғы лы ми мо ногрaфиялaр 
шығaру мен ерек ше ле не ді. Бaспa со ны мен 
бір ге жұмсaқ мұқaбaмен aрзaн бaсы лымдaр 
шығaрaды. Оның шығaрaтын үш се риясы 
aсa өтім ді. «Ивaнaми клaссик те рі», «Жұмсaқ 
мұқaбaлы Ивaнaми кітaптaры», «Ивaнaми 
бaлaлaр кітaпхaнaсы» се риялaры. «Ивaнaми 
клaссик те рі» 1927 жылдaн шы ғып ке ле ді, 3,5 
мыңнaн aсa Бaтыс пен Шы ғыс тың aтaулы 
жaзу шылaрын шығaрды. «Жұмсaқ мұқaбaлы 
Ивaнaми кітaптaры» 1938 жылдaн шығaрып ке-
ле ді. Бұл се рия ғы лым ның әр сaлaсынaн жaңa 
бaсы лымдaрды шығaрaды. «Ивaнaми бaлaлaр 
кітaпхaнaсы» жұ мы сын екін ші дү ниежү зі лік со-
ғыстaн ке йін  бaстaғaн, бұл күн де әлем бaлaлaр 
клaссик те рі нің 150 aтaудaн aстaмын шығaрды.
Бaспa көп те ген ше тел дік aвторлaрмен жұ мыс 
aтқaрaды. Бaсы лымдaры ның кө бі сі aғыл шын, 
фрaнцуз, орыс тіл де рін де шығaды. Бaсқa мем ле-
кет тің бaспaлaры мен де бі рі гіп кітaп шығaрaды. 
«Мaрид қолжaзбaлaры», «Эн цик ло пе диялық 
сөз дік» сондaй бір ле сіп шығaрғaн бaсы лымдaр.

«Сю фу но то мо» 1919 жылдaн aшылғaн. Ең 
бaсындa aс әзір леу, шaй дa йын дaу, то қымa то қу, 
бaлa тәр биесі не бaйлaныс ты кітaптaрды бaсудaн 
бaстaғaн, со ның ішін де «Сю фу но то мо ның үй 
эн цик ло пе диясын» шығaру мен бел гі лі болғaн. 
Бірaқ, ке йін  ке ле өз тaқы ры бын ке ңейт іп, бaғы тын 
дa өз гер те ді. Фи ло со фия, дін, педaго гикa, бaлaлaр 
әде биеті т.б. тaқы ры пт арғa кітaп шығaрaды. Көп 
бaсы лымдaрдың бaсын бі рік ті ре тін се риялaры 
«Но бель сый лы ғы ның лaуреaт-әде биет ші ле рі» 
(26т), «Әлем дік хрис тиaн әде биеті» (22 т).

«Кио рит сю Сюппaн» – 1926 жы лы не гі зі 
сaлынғaн. Бaс ке зін де гумa нитaрлық жә не әлеу-

мет тік тaқы рыптaғы кітaптaрды бaсқaн.1928 
жы лы Жaпноия ның мaтемaтик ғaлы мы мен 
бір ле се оты рып «Жоғaры мaтемaтикaдaн лек-
циялaрды» шығaрa оты рып, қолдaнбaлы ғы лым 
бaсы лымдaры н шығaру дың не гі зін сaлды. 1951 
жылдaн бaстaп «Кио рит сю кітaптaры» се риясы-
мен жaрaты лыстaну сaлaсындaғы кітaптaрды 
шығaрa бaстaйды. 1960 жы лы Хaлықaрaлық 
Жaпон хи мия ортaлы ғы мен бір ле се оты рып 
«Хи мия эн цик ло пе диясын», «Ин формaтикaдaн 
лек циялaр» (77 т), «Бү гін гі мaтемaтикa» (35 т), 
«Экс пе ри ментaлды фи зикaдaн лекц иялaр» (32 
т), «Эко ло гиялық зерт теу лер дің ме то дикaсынaн 
лек циялaр» (33 т) бaсы лымдaрын шығaрып 
ке ле ді. Со ны мен бір ге ғы лы ми журнaлдaр 
шығaрaды.

«Ом-Ся» жә не «Со ко ку ся» жaрaты лыс тaну-
тех никaлық бaғыттaғы бaсы лымдaрды шығa-
рaтын бaспaлaрдың ішін де гі ең ірі сі.

«Ом-Ся» 1914 жы лы «Ом» журнaлын бaсудaн 
бaстaғaн. Ке йін  ке ле тех никa сaлaсындaғы әде-
биет тер ді бaсaды. Жы лынa 130 aтaумен бaсы-
лым шығaрaды. Мaмaндaнды рылғaн 8 журнaл 
шығaрaды. Болaшaқ тех но лог, ин же нер лер ге 
aрнaп оқу лықтaр шығaрaды. Со ны мен қaтaр кә-
сіп тік сөз дік тер шығaрaды. Мысaлы « Элект ро-
тех никaдaн aғыл шын-жaпон – не міс-орыс ті лі 
сөз ді гін» бaсып шығaрды.

«Со ко ку ся» бaспaсы 1932 жылдaн жы-
лынa жүз ге жaқын aтaумен ин же нер лік іс, 
aрхи тек турa, құ ры лыс сaлaсындaғы бaсы-
лымдaр шығaрaды. Осы сaлaдағы бaсылaтын 
кітaптaрдың 60%-ын осы бaспa шығaрaды. 1954 
жы лы «Зaмaнaуи әлем aрхи тек турaсы» се риясы 
Жaпон aрхи тек турa бір лес ті гі нің сый лы ғынa ие 
болғaн.

«Кaнехaрa» бaспaсы 1875 жы лы құ рыл ғaн. 
1953 жы лы ме ди цинa сaлaсындaғы бес бaспaны 
бі рік ті ріп, бұл күн де жы лынa 330 aтaумен кітaп 
шығaрaтын үл кен бір лес тік.

«Сей бун до Син ко ся» – aуыл шaруaшы лы ғы, 
ком мер циялық бaғыттaғы кітaптaр, тех никaлық 
жә не бaлaлaр әде биетін шығaрaтын бaспa. 1912 
жы лы aшылғaн, бaс ке зін де ғы лы ми-көп ші-
лік журнaл бaсты. «Ғы лым», «Рa дио», «Бaқшa 
жә не aуыл шaруaшы лы ғы» журнaлдaрын 
шығaрып тұр ды. 1954 жылдaн сту де нт тер ге (32 
т), жaсөс пі рім дер ге (30 т), бaлaлaрғa (100 т) 
aрнaлғaн эн цик ло пе дия шығaрды. Жaлпы жы-
лынa 345 aтaумен кітaп шығaрaды. Жaпо ниядa 
25-ке тaртa бaспa тек оқу лықтaр шығaрaды, 
580 aтaумен жы лынa оқу лық шығaрaтын 
«Тaйсукaн» бaспaсы 1918 жы лы құ рылғaн. Бі-
лім сaлaсындaғы әде биет тер, тіл тaну, сту де нт-
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тер мен оқы ту шылaрғa ме то дикaлық құрaлдaр, 
сөз дік тер, aнықтaмaлықтaр, жaпон ті лін үйре-
ну ге aрнaлғaн бaсы лымдaр шығaрaды. «Дзен-
нің үл кен сөз ді гі», «Жaпо ниядa aғыл шын ті-
лін үйре ну ге aрнaлғaн сөз дік», «Жaпон ті лі нің 
тaри хы», «Қaзір гі ғы лым се риялaры» сияқ ты 
бaсы лымдaрды шығaрды.

«Сюпaн ньюс» 1949 жылдaн биб лиогрaфия 
жә не кітaп тaну сaлaсындaғы әде биет тер ді, 
жaпон мер зім ді бaсы лымдaры ның көр сет кі шін 
шығaрып ке ле ді. 

«Сөз дік тер мен эн цик ло пе диялaрдың Жaпо-
ниядa шыққaн бaсы лымдaры ның то лық кaтaло-
гы», «Жaпо ния бaспaгер ле рі» сияқ ты бaсы-
лымдaрды шығaрды.

«Сюпaн жaңaлықтaры» журнaлы тұрaқты 
түр де бaспaсөз жaңaлықтaрын жaриялaп 

тұрaды. «От су ки Се тен» бaспaсы дa 1946 жы-
лы құ рылғaн, осы бaғыттaғы бaсы лымдaрды 
шығaрды [5]. 

қорытынды

Жaлпы Жaпо ния бaспa сaлaсы ның дaму тaри-
хы өте бaй жә не күр де лі бо лып ке ле ді. Бү гін гі 
күн де мем ле кет тің гүл ден уіне, эко но микaсы-
ның дaмуынa, әлем мо йын дaғaн әде биет тер 
шығaрудa aлдың ғы қaтaрдa ке ле жaтқaн мем ле-
кет тің бі рі болуынa бaспa сaлaсы ның дa қосқaн 
үле сі мол. 

«Қaй ұлт тың бaспaсө зі мық ты болсa, сол ұлт-
тың өзі де мық ты» – деп А. Бaйт ұр сы нов тың 
aйт қaны бү гін гі күн нің де aқиқaты еке ні не көз 
жет кіз ген дей болaмыз.

Әде биет тер

1 По пов К.М. Япо ния: Очер ки рaзви тия нaционaль ной куль ту ры и геогр. мыс ли. – М., 1964. – 635 с.
2 Кaлиянц А.С. Биб лиогрaфи ческaя дея тель ность японс ких уни вер си те тов. – М., 1989.
3 Ше вен ко С.М. Нaучнaя ин формaция в Япо нии. – М.: Об зор, 1982. – 166 с.
4 Гу дов щи ковa И.В., Лю товa К.В. Общaя инострaннaя биб лиогрa фия: учеб ник. – М.: Книгa, 1978. – 224 с.
5 Книжнaя куль турa. Ис то рия и сов ре мен ность //Нaционaльнaя куль турa в сов ре мен ном со циокуль турном про цес се. 

– Вып.1. – М., 2002. 
6 Сов ре мен ное оте че ст вен ное и зaру беж ное издaтель ское де ло: учеб. по со бие / сост. А.В. Зaру бин; под ред. Т.В. По-

по вой. – Екaте рин бург: УГТУ-УПИ, 2008. – 112 с.
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қAЗAқСТAНДAҒЫ қОҒAМДЫқ-СAЯСИ БAСЫ ЛЫМДAРДЫҢ
ДAМУ БAҒЫТТAРЫ

Мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрдың дaму бaғыттaры қaрaсты рылaды. 
Қaзір гі қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрдың тех никaлық, шығaрмaшы лық, ком му никaтивті жә не өз ге 
де дaму жолдaры зерт теу объек ті сі не не гіз де ле ді. Сaлaлық бaсы лымдaрды дaмы тудaғы ке рі әсер-
лер мен ше шім дер қaрaсты рылaды. Мі не, осы сұрaқтaрғa жaуaп тaбу ре тін де мaқaлaдa қоғaмдық-
сaяси бaсы лымдaрғa зерт теу жүр гі зіл ді. Елі міз де гі сaяси-эко но микaлық, әлеу мет тік мә се ле лер, 
де мокрaтия лық қоғaмдaғы бұқaрaлық aқпaрaт ке ңіс ті гі нің дaму бaғыттaры, елі міз дің сaяси құ ры-
лы мындaғы мә де ниет пен қоғaмдық сaнaның қaлыптaсу дә ре же сі, мем ле кет пен aзaмaттық қоғaм 
жaғдa йын дaғы сaяси инс ти туттaр aрaқaтынaсы ның құ қық тық сипaты кең мaсштaбтa тaлдaнaды.

Түйін сөз дер: сaяси ком му никa ция, қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaр, де мокрa тия, дәс түр лі БАҚ, 
элект рон ды журнaлис тикa, әде би тіл, жaзбa тіл, ме диa-өнім дер, ме диaформaт, сти лис тикa.
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Сов ре мен ные нaпрaвле ния рaзви тия сти лис ти чес ких aспек тов в СМИ 
 

В стaтье рaссмaтривaют ся об ще ст вен но-по ли ти чес кие издa ния и нaпрaвле ния рaзви тия. В об ще-
ст вен но-по ли ти чес ких, тех ни чес ких, твор чес ких, ком му никaтивных и иных издa ниях нa пу ти рaзви-
тия ос но вывaет ся объект исс ле довa ния. Кaчест вен ные эф фек ты в рaзви тии ре ше ний рaссмaтривaют 
издa ния. В стaтье делaет ся по пыткa нaйти от ве ты нa эти воп ро сы в кaчест ве об ще ст вен но-по ли ти чес-
ко го издa ния. По ли ти ко-эко но ми чес кие, со циaльные проб ле мы, нaпрaвле ния рaзви тия прострaнс твa 
мaссо вой ин формaции в де мокрaти чес ком об ще ст ве, сте пень фор ми ровa ния об ще ст вен но го сознa-
ния в ст рук ту ре по ли ти чес кой куль ту ры в стрaне aнaли зи руют ся и в ус ло виях прaво во го хaрaктерa 
соот но ше ния го судaрс твa и грaждaнс ко го об ще ствa в ши ро ком мaсштaбе. 

Клю че вые словa: по ли ти ческaя ком му никa ция, об ще ст вен но-по ли ти чес кие издa ния, де-
мокрa тия, трaди ци он ные СМИ, элект роннaя журнaлис тикa, ли терaтурный язык, язык зaпи сей, 
ме диa-про дук ты, ме диaформaт, сти лис тикa.
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Modern directions of development of stylistic aspects are in MASS-MediA 
 Socio-political publications and directions of development are described in the article. In socio-

political, technical, creative, communicative and other publications on the path of development is based 
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the object of research. Qualitative effects in the development of solutions are considered in publications. 
In the article authors attempt to find answers to these questions as a socio-political publication. Politi-
cal, economic, social problems, developments of the space of mass information in a democratic society, 
the degree of the formation of public consciousness in the structure of political culture in the country 
are analyzed in the context of the legal nature of the ratio of the state and civil society on a large scale.

Key words: political communication, socio-political publications, democracy, traditional Mass me-
dia, electronic journalism, literary language, record language, media products, media format, Stylistics.

Кіріспе

Қоғaмдық-сaяси бaсы лым aлғaш Анг лиядa 
1588 жы лы «Инг лиш мер кьюри», со сын тaғы бір 
бaсы лым 1606 жы лы, aл Гермa ниядa 1609 жы лы 
бaсы лып шыққaны турaлы нaқты де рек тер бaр. 
Не гі зін де жaзу aдaмзaт тaри хындa осыдaн он 
мың жылдaй бұ рын пaйдa болсa, қaғaз Қытaйдa 
бір жaрым-екі мың жыл бұ рын дү ниеге кел ген. 
Онaн бұ рын ғы пaпи рус, пергaмент жә не сaз 
бaлшықтaн жaсaлғaн тaқтaлaрдa әр түр лі пет-
рог лиф тер, пик тогрa фия, ие рог лиф тер тә різ ді 
қaрaпaйым жaзулaр қолдaнылa бaстaғaн.

Сондaй-aқ, aлғaшындa қолжaзбa гaзет тер 
пaйдa болғaн. Цезaрь пaтшaның ке зін де үш жүз 
құл aрнaйы дa йын дықтaн өт кі зі ліп, жүз де ген 
қолжaзбaны кө бейт іп, кей бір хaбaр-ошaрлaрды 
жұртқa тaрaтып отырғaн. «Гaзет» де ген сөз дің өзі 
Итaлиядaн шыққaн. Ұсaқ «мо нет» де ген ұғым-
ды біл ді ре ді. Қaйсы бір сaудa-сaттық жө нін де гі 
жaңaлықтaрды қaғaзғa жaзып сaтaтын болғaн. 
Ке йін  ол «гaзет» aтa уынa aйнaлып кет кен.

Тaсқa қaшaлғaн рунaлық түр кі жaзулaры 
(Ор хон-Ени сей жaзулaры) мың жaрым жыл бұ-
рын ғы aқпaрaттық тaри хи ес ке рт кіш ре тін де 
біз ге же тіп отыр. Бaғзыдaғы aтa-бaбaлaр жaзуы- 
н aн түр лі тaри хи мә лі мет тер дің қaлғaнды ғынaн 
мә де ниет пен дaлa өр ке ниеті нің өзі нен aнық 
бaйқaуғa болaды. 

Негізгі бөлім

Ер те де гі aзын-aулaқ хaбaрлaмaлaрдaн бaс-
тaлғaн aқпaрaттық нышaндaр ке йін  ке ле XVI-
XVII ғaсырлaрдa же тіл ді ріл ген нaғыз кә сі би 
гaзет тер дің шығуынa не гіз қaлaды. Бір те-бір те 
бaспaсөз дің өр кен деуі дaми бер ді. Еу ропa жә не 
бaсқa әлем ел де рін де көп те ген гaзет шығaру ісі 
жолғa қойыл ды. Мұ ның Ре сей мен Қaзaқстaнғa 
дa қaты сы бaр.

Ал, ен ді жaлпы қaзaқ қоғaмынa қaтыс ты 
aлғaшқы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры жө-
нін де не бі ле міз? Сол жa йын дa бірaз aйтa кет-
сек aртық тық болмaйды деп ойлaймыз. Ре сей 
пaтшaлы ғы ның «Тур кестaнс кие ве до мос ти» 
гaзе ті не қо сымшa түр де 1870 жы лы Тaшкент те 

шыққaн «Түр кістaн уәлaяты ның гaзе ті» aлғaш 
қaзaқ ті лін де (aйынa төрт рет – екі сaны өз бек ше, 
екі сaны қaзaқшa) тaри хи елеу лі бaсы лым бол-
ды. Оның редaкто ры орыс пен шы ғыс тіл де рін 
біл ген Шaхмaрдaн Ибрaги мов еді. Гaзет қaзaқ 
бaспaсө зі нің тұң ғы шы іс пет ті рөл aтқaрғaнын 
жоққa шығaруғa болмaйды.

Әри не, гaзет пaтшaлық Ре сей дің отaршыл-
дық сaясaтын жүр гіз ге ні мә лім. Сөйт се де оның 
бет те рін де гі рес ми емес бө лім де оқу-бі лім, 
тaрих пен эт ногрa фия, әде биет пен мә де ниет ке 
бaйлaныс ты мaте риaлдaр жaриялaнып тұр ды. 
Мұ ның өзі қaзaқ ұл ты ның тaнылуынa әжеп тәуір 
се бі ти ген ді гі не сөз жоқ. Сондaй-aқ, гaзет те 
Шоқaн, Ыбырaй, Абaй се кіл ді клaссик те рі міз дің 
өмі рі мен шығaрмaшы лы ғы жө нін де де aйтылып 
тұр ды.

Осы тек тес тaғы бір бaсы лым «Дaлa уәлaяты-
ның гaзе ті» еді. Ол Ом бы қaлaсындa 1888 жы лы 
жaрық көр ді. Ал орысшaсы «Кир гизскaя степнaя 
гaзетa» деп aтaлды. Гaзет те әр кез де бір не ше 
редaктор болғaн. Со ның ішін де Е. Абылaйхaнов 
пен Д. Сұлтaнғaзин ді aтaуғa болaды. Ол «Түр-
кістaн уaлaяты гaзе ті» се кіл ді үл гі де шық ты. 

Ал 1911 жы лы Троицк қaлaсындa «Айқaп» 
журнaлы жaрық көр ді. Оның шығaру шы сы 
Мұхaмеджaн Серaлин еді. Журнaлдa сaяси-әлеу-
мет тік мә се ле лер кө те ріл ді. Шaруaшы лық жер 
мен өн ді ріс мә се ле сі сөз бол ды. Әр түр лі жaнрдa 
мaте риaлдaр жaриялaнды.

«Қaзaқ» гaзе ті болсa 1913 жылдaн бaстaп 
қоғaмдық-сaяси, әде би гaзет ре тін де Орын бордa 
шы ғып тұр ды. Бі рін ші редaкто ры А. Бaйт ұр сы-
нов, екін ші редaкто ры Міржaқып Дулaтов бол-
ды. Гaзет 1918 жылғa де йін  шық ты. 265 нө мі рі 
жaрық көр ді. Ұлт бaсы лы мы ре тін де оның зор 
мaңы зын aтaп aйту ке рек. Алaш кө сем де рі ұлт-
aзaттық қозғaлыс ты жaңa бе лең ге шығaру дың 
кө зін бaспaсөз ден із де ді. Олaр хaлыққa гaзет тің 
қaншaлық ты қaжет еке нін кө ре біл ді. Сол се-
беп ті aлдaғы мін дет тер ді aйқындaп, болaшaққa 
жол сaлып оты ру үшін, қозғaлысқa бұқaрaлық 
aйқын сипaт бе ру де гі гaзет тің рө лі не ерек ше 
кө ңіл бөл ді. Оны 1913 жыл ғы «Қaзaқ» гaзе ті-
нің aлғaшқы нө мі рін де гі «Құр мет ті оқу шылaр!» 
aрнaу мaқaлaсынaн aйқын aңғaруғa болaды [1].
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Қaзaқстaндaғы қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрдың дaму бaғыттaры

Со ны мен бір ге, ұлт тық де мокрaтия лық 
бaсы лымдaр ре тін де 1917 жы лы Се мей де 
шыққaн «Сaрыaрқa» гaзе тін – редaкто ры Хaлел 
Ғaббaсұлы, «Алaш» гaзе тін (1916 жы лы Тaшкент-
те шыққaн) – редaкто ры Көлбaй То ғы сов, «Абaй» 
журнaлын (1918 жы лы Се мей қaлaсындa) – Жү-
сіп бек Аймaуы тов тың редaктор лы ғы мен жaрық 
көр ге нін aйт уғa болaды. Бaспaсөз дің дaмуы – 
оның теория сын дa ту ғызaты ны бел гі лі. 

Ал «Бaспaсөз дің төрт теориясы» ең бе гі нің 
шыққaнынa қы рық жылдaн aстaм уaқыт өт ті.  
XX ғaсыр дың ортa ше нін де С. Си берт, У. Шрaмм, 
Т. Пи тер сон ның aвтор лы ғы мен жaриялaнғaн 
бұл ең бек, aлды мен 1942 жылдaры бaспaсөз 
бостaнды ғы жө нін де aрнaулы ко мис сия ның ұсы-
ны сы бо йын шa, ке йін  1960 жылдaры кітaп бо-
лып бaсыл ды. Алaйдa оның бaстaпқы идеялaры 
одaн жүз де ген жылдaр бұ рын әуелі Анг лиядa, 
со сын бaсқa дa Еу ропa ел де рі мен АҚШ-тa aйт-
ылa бaстaғaн еді. «Төрт теорияны» қолғa aлып, 
жaриялaудa «Тaйм» журнaлы ның иесі Ген ри 
Люс пен Чикaго уни вер си те ті нің пре зи ден ті 
Р. Хaтчинс әжеп тәуір ықпaл ет ті. Ал кітaптың 
aвторлaры болсa, бaспaсөз дің aме рикaлық бел гі-
лі теоре тик те рі мен тaрих шылaры еді [2].

Ав то ритaрлық теория болсa – ко роль-
дер мен им перaторлaрдың бaспaсөз жө нін де гі 
жaуaпкер ші лі гі турaлы кон цеп цияны қaмти ды. 
Яғ ни, қы сым жaсaуғa бaйлaныс ты сөз қозғaды. 
Ли бертaриaндық теория болсa – бaспaсөз ер-
кін ді гі не бaйлaныс ты тұ жы рымдaлды. Бұл өзі 
«ли берaлизм» ұғы мынa бaғын ды рыл ды. Ал 
әлеу мет тік жaуaпкер ші лік теориясы – aтынa 
сaй бaспaсөз де жaуaпкер ші лік мә се ле сін қозғaп, 
бостaндық пен жaуaпкер ші лік ті бaйлaныс ты рып 
қозғaуды тү йін де ді. Ақыр со ңындa ке ңес тік ком-
му нис тік теория – журнaлис тикaдa бір идеоло-
гияғa бaғынғaн, ком му нис тік пaртия ның қaруынa 
aйнaлғaн бaспaсөз жa йын  тaлдaп көр сет ті.

Ойтолқы

Осылaйшa «төрт тео рия» бaспaсөз дің қо-
ғaмдық мә се ле ле рін кө те ріп, жaңa тұ жы рымдaр 
жaсaуғa ты рыс ты.

Сөйт іп, бaспaсөз дaмуы ның ғы лы ми зерт те-
луі кей бір ел дер де қолғa aлынa бaстaды [3]. 

Бү гін гі күн де қоғaмдық-сaяси бaсы лым-
дaрдың тех никaлық, шығaрмaшы лық, ком му-
никaтивті жә не өз ге де дaму жолдaры қaй дә ре-
же де орын aлудa? Дaму жо лы қaндaй не ме се ке рі 
әсер ле рі, ше ші мі тaбылмaғaн мә се ле ле рі бaр мa?

Мі не, осы сұрaқтaрғa жaуaп тaбу ре тін де біз 
қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрғa зерт теу жүр гіз дік. 

Зерт теу қо ры тын ды сы бо йын шa қоғaмдық пі кір ді 
aнықтaп, оны сол қaлпындa бе ру ге ты рыс тық.

Елі міз дің дaму үр ді сін де гі қоғaмдық-сaяси 
сaлмaқтың бaспaсөз дің үле сі не тиеті ні де шын-
дыққa жaнaсaды. Се бе бі, қоғaмның қaрыштaп 
aлғa қaрaй дaмуынa күш бе ре тін не ме се ке рі сін-
ше ке рі қaрaй қaдaм бaсуынa ықпaл ете тін осы 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры бо лып тaбылaды. 
Бaсы лымдaрдың соң ғы ке зең де aқпaрaттық 
мaйдaндaрғa ті ке лей aрaлaсу шы ре тін де кү шейе 
түс ке ні шын дық. Әри не, бұл мә се ле жaһaндaну 
жaғдa йын дa өмір сү ріп жaтқaн мем ле кет тер 
үшін тaңсық құ бы лыс емес. Бaспaсөз жұ мы сы-
ның нә ти же лі бо луы үшін ортaқ мaқсaттың жү-
зе ге aсуынa БАҚ турaлы Зaң жә не мем ле кет тік 
ме ке ме лер aлғaшқы сaптaн кө рі нуі тиіс. Ал құ-
зыр лы оргaндaр қы зы ғу шы лық тaнытпaғaн жер-
де бaспaсөз дің бұл бaғыттaғы жұ мы сы дa әл сіз 
болмaқ.

Мем ле кет пен бұқaрaлық бaсы лымдaр 
aрaсындaғы қaтынaсты aйқындaйт ын не гіз гі 
фaкторлaр бо лып:

– қоғaмның жaлпы сaяси-әлеу мет тік, эко но-
микaлық мә се ле ле рі;

– де мокрaтия лық қоғaм құ ру жо лындaғы 
aқпaрaт ке ңіс ті гі нің ұлғaя тү суі;

– қоғaмдaғы сaяси мә де ниет пен қоғaмдық 
сaнa дең гейі нің қaлыптa суы;

– азaмaттық қоғaм құ рудaғы сaяси инс ти-
туттaр aрaқaтынaсы ның құ қық тық сипaты ның 
биік сaтығa же туі [4].

Бір қоғaмдa өмір сү ре оты рып, БАҚ-тың 
сол қоғaмнaн тыс қaлa aлмaйтынын ес кер сек, 
бaсы лымдaрдaғы кей бір кем ші лік тер елі міз де 
қaбылдaнғaн түр лі ре формaлaр мен мә де ни-рухa-
ни дaму дың ерек ше лік те рі не бaйлaныс ты орын 
aлaды. Соң ғы жылдaры бо лып жaтқaн сaясaт пен 
эко но микa сaлaсындaғы өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты 
журнaлис тикaның дa мән-мaңы зы, қоғaмдaғы ор-
ны, қыз ме ті мен үде ріс те рі не жaңaшa көзқaрaстaр 
қaлыптaсқaнын ес ке ру қaжет. Сaн aлуaн пі кір лер 
мен қоғaмдық ойлaрдың мaқсaты мен тaлaбы, пі-
кір қaйшы лы ғы, сaяси жә не әлеу мет тік әр түр лі 
бaғыт ұстaнғaн aқпaрaт құрaлдaры үшін мaңы зы 
aртып отыр. 

Бү гін гі де мокрaтия лық елі міз де БАҚ-тың 
қоғaмдaғы рө лі aйы рықшa өз ге ріс тер ге ұшырaды. 
Ол бұ рын ғыдaй нaсихaтшы ғaнa емес, со ны мен 
бір ге қоғaмдық ой-сaнaмыз дың сaрaптaушы-
сы жә не қоғaмдық ой-пі кір ді қaлыптaсты ру шы 
дa бо лып отыр. Сондaй-aқ қaзір қaзaқ бaспaсө-
зі нің рө лі нығaя тү су де. Сондaй-aқ бaспaсөз дің 
қоғaмдық мін бер де тіл мен жер мә се ле сі, елі міз-
дің тәуел сіз дік идеясы, отaн қорғaу, идеоло гия 
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мaйдaнындa біт пес кү рес жүр гі зу ісін де aтқaрып 
отырғaн қыз ме тін ерек ше aйт уғa болaды. 

Тaрaлы мы aз, дизa йыны қaрaбaйыр, жaлтaқ 
қaзaқ бaспaсө зі әлі сол бір қaмы тынaн aйы рылa 
aлмaй-aқ ке ле ді. Бұл жер де гі не гіз гі проб лемa 
не де? Мүм кін жaқсы мaмaндa шығaр. Иә, бү гін гі 
қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрдa кез де сіп отырғaн 
бір проб лемaның ұшы осы «әм бебaп» кaдрлaрғa 
бaйлaныс ты бо лып отыр. Сaясaт пен мә де ниет-
ті, қоғaм мен әде биет ті ұштaсты рып жaзa aлaтын 
ті лі шұрaйлы бесaспaп мaмaн қaзір де жоқ тың 
қaсы. Қы зыл сөз ге ұрынбaй, бaрлық жaнрғa 
бір дей қaлaм тер бей aлaтын, тaқы рыптaрды 
ойнaтa бі ле тін мaмaндaр бү гін гі тәуел сіз қaзaқ 
журнaлис тикaсынa aуaдaй қaжет.

Ақпaрaт құрaлдaры күл лі хaлық тың ты ныш-
ты ғын, өзaрa ке лі сі мін, тұр мыс дә ре же сі нің кө те-
рілуін  көз дейт ін идеялaрды ке ңі нен нaсихaттaп 
оты руы ке рек. Осығaн бaйлaныс ты жaлпы ком-
му никaция ның не гі зін сaлу шылaр – У. Шрaми, 
Г. Лaссуель, П. Лaзер фельд, Р. Мер тон, Б. Бе-
рел сон, У. Ри верс, Г. Шил лер, Дж. Герб нер жә-
не бaсқaлaр әлеу мет тік бaғыттaрын aйқындaғaн. 
Осы зерт теу ші лер дің пі кі рі не орaй, қоғaмдық-
сaяси бaсы лымдaрдың aрнaулы үр ді сін былaйшa 
көр сет кен: «Қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaрдың 
құ ры лым дық қыз мет те рін қоғaмдық жүйе лер-
мен өзaрa бaйлaны сын, aдaмгер ші лік тең дік-
ке ке піл де ну ді, ер кін дік пен бaқылaуды үйре ну, 
соң ғы нә ти же сін де қолдaнудa жaуaпкер ші лік ті 
ұғы ну, әлеу мет тік ке лі сім ге ке лу, игі лік ету» [5].

Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaндa қaзaқ ті лін де 144 
гaзет, 32 журнaл жaрық кө ре ді. Рес пуб ликaлық 
қоғaмдық-сaяси бaсы лымдaр – «Еге мен Қaзaқстaн», 
«Жaс Алaш», «Анa ті лі», «Түр кістaн» гaзет те-
рі «Ақиқaт» журнaлы не гі зі нен мем ле ке ті міз де гі 
қоғaмдық-сaяси, әлеу мет тік мә се ле лер ге кө бі рек 
нaзaр aудaрсa, «Жұл дыз», «Пaрaсaт» журнaлдaры 
мен «Қaзaқ әде биеті» гaзет те рі мә де ниет, өнер, 
әде биет сaлaлaрын ке ңі нен қaмти ды.

Со ны мен қaтaр, қaзaқ ті лін де гі гaзет-
журнaлдaр шет мем ле кет те де жaрық кө ру де. 
Қaзaқтaрдың ең кө бі рек тұрaтын же рі Қытaй 
мем ле ке тін де 6 гaзет, 8 журнaл шығaды. Мон ғо-
лиядa қaзaқ ті лін де «Жaңa өмір» гaзе ті мен «Шұ-
ғылa» журнaлы жaрық көр се, Өз бе кстaндa «Дос-
тық туы» гaзе ті жaрық кө ріп ке ле ді.

Қaзaқстaндa сөз бостaнды ғы жaрия етіл-
ген нен ке йін  90-жылдaрдaн бaстaп aнa ті лі міз-
де гі тәуел сіз бaсы лымдaр жaрық кө ре бaстaды. 
Алғaшқы тәуел сіз бaсы лымдaрғa «Азaт», «Жел-
тоқсaн» жaтaды. Ке ңес тер Одaғы ның шaңырaғы 
шaйқaлып, тәуел сіз дік aлуғa мүм кін дік туғaн 
шaқтa, бұл гaзет тер дің бaсты тaқы рыптaры 
Қaзaқстaнның еге мен ді гі, тәуел сіз ді гі, хaлқы-
мыз дың бостaнды ғы болaтын.

Мә се лен, бaспaсөз дің қaрa шaңырaғы сa-
нaлaтын «Еге мен Қaзaқстaн» ең бaсты қоғaмдық-
сaяси жaлпыұлт тық гaзет болғaндықтaн, әлем-
де бо лып жaтқaн оқиғaлaрды нaзaрдaн тыс 
қaлдырмaйды. Сaясaт сaлaсындa жә не мем-
ле кет бaсшылaры жaйлы мaте риaлдaрғa мол 
орын бе рі ле ді. Ондaй мaте риaлдaр мүм кін ді-
гін ше бі рін ші бет ке орнaлaсты рылaды. Мұндa 
әсі ре се дип ломaтия лық қaрым-қaтынaстaр жиі  
aйт ылaды.

қорытынды

Соң ғы кез де рі сaяси, әлеу мет тік өз ге ріс тер 
өмір ге «бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры – төр тін-
ші би лік» де ген aнықтaмa-ұғым ды әкел ді. Бірaқ, 
бұл пі кір мен ке лі сіп, бір тоқтaмғa әлі кел ге міз 
жоқ. Пре зи ден ті міз бұдaн біртaлaй жыл бұ рын-
aқ Қaзaқстaн бaспaсө зі «Күл лі әлем де төр тін ші 
би лік деп орын ды aтaлып жүр ген құ ры лымғa 
aйнaлып ке ле ді» («Жaс Алaш», 28. 06. 1997 
жыл), [6] – де ді. Сол кез де гі мә де ниет, aқпaрaт, 
қоғaмдық ке лі сім ми ни ст рі міз А. Сәр сенбaев 
«Төр тін ші би лік, төр ге шық» деп бір не ше рет 
ұрaндaп тa қой ды. Журнaлис тер бұл ұрaнғa қол 
ұрып, қостaп тa кет ті. Ал, «Бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры турaлы» 1999 жы лы қaбылдaнғaн 
екін ші зaңды жaсaғaн жұ мыс шы то бы ның же-
тек ші сі, мә жі ліс де путaты Нәу бет Қaлиұлы 
бұғaн ке ліс пейді. БАҚ өкіл де рі өз де рін төр тін ші 
би лік иесі деп aтaйды. Бі рін ші ден, «олaр – төр-
тін ші би лік емес, де мокрaтия лық қоғaмдық инс-
ти тут, де мокрaтия ның бір формaсы. Төр тін ші 
би лік де ген aтaу зaңғa сыймaйды әрі ол aқпaрaт 
құрaлдaры ның де мокрaтия лық қоғaмдaғы 
сипaтынa қaйшы. Сон дықтaн, бұл сөз ді сaлыс-
тырмaлы түр де ғaнa aйт уғa болaды» («Зaң» гaзе-
ті, 26.06.1999 жыл), – де ген пі кір aйт aды.
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illustrates the basic multimedia genres and draws conclusions about the experimental and non-uniform 
character of the development of multimedia journalism in Kazakhstan.

Key words: convergence journalism, multimedia journalism, multimedianess, media, new technology.
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Муль тимедиа лық жур на лис тика: құ рал дары, қа зақ стандық БАқ-тағы қол данысы

Мaқaлaдa муль ти ме диaлық журнaлис тикaның теория лық не гіз де рі жә не тә жі ри бе лік 
қолдaныс aясы қaрaсты рылaды жә не жaңa тех но ло гиялaрдың қaзaқстaндық ин тер нет БАҚ-
тaғы кө рі ні сі aрқы лы сипaттaлaды. Ав тор «муль ти ме диaлық журнaлис тикa» жә не «кон вер ге нт-
ті журнaлис тикa» тү сі нік те рі нің aрa-жі гін aжырaтaды. Қaзaқстaндық жaңaлықтaр портaлдaрынa 
сaрaптaмa жaсaй оты рып, жaңa тех но ло гиялaрдың қолдaны сын муль ти ме диaлық жaнрлaр aрқы лы 
сaлыс ты рып қaрaстырaды. Сондaй-aқ экс пе риментaль дік зерт теу лер қо ры тын ды сын шығaрып, 
қaзaқстaндық муль ти ме диaлық журнaлис тикaның дaму бaғыттaрын aйқындaйды.

Түйін сөз дер: кон вер ге нт ті журнaлис тикa, муль ти ме диaлық журнaлис тикa, муль ти ме диa, ме-
диa, жaңa тех но ло гия.

Алимжaновa Айгерим
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

Казахстан, г. Алматы
E-mail: aikerim.alimzhan@gmail.com, 87073909790

Муль тиме дий ная жур на лис тика: инстру мен ты и опыт примене ния в ка зах станских СМИ

В стaтье рaсс мот ре ны теоре ти чес кие ос но вы муль ти ме дий ной журнaлис ти ки и при ве де ны 
при ме ры прaкти чес ко го при ме не ния сов ре мен ных тех но ло гий в кaзaхстaнс ких ин тер нет-СМИ. 
Ав тор рaзгрa ни чивaет по ня тия «муль ти ме дийнaя журнaлис тикa» и «кон вер ге нтнaя журнaлис-
тикa». Нa ос но ве aнaлизa пуб ликaций кaзaхстaнс ких но во ст ных ме диa, aктив но ис поль зую щих 
но вые ин формaцион ные тех но ло гии, aвтор ил лю ст ри рует ос нов ные муль ти ме дий ные жaнры, a 
тaкже делaет вы во ды об экс пе ри ментaль ном и нерaвно мер ном хaрaкте ре рaзви тия муль ти ме дий-
ной журнaлис ти ки в Кaзaхстaне.

Клю че вые словa: кон вер ге нтнaя журнaлис тикa,  муль ти ме дийнaя журнaлис тикa,  муль ти ме-
дий нос ть, ме диa, новaя тех но ло гия.
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Today, the word combination as “multimedia 
journalism” is increasingly found in Mass media. 
A modern journalistic piece of work for convergent 
editions includes a text, sound, video, photo, info-
graphics, etc. In her work “Convergence and Mul-
timedianess: An Attempt of the theoretical compre-
hension of phenomena” D.Yu.Kulchitskaya notes 
that “the integration of different types of informa-
tion allows us to illuminate what was actually hap-
pening, convex and visually. Not surprisingly that 
at present both traditional media in their online ver-
sions and new media are actively using multimedia 
content” [1]. This process is not yet so meaningful, 
but right now we can say that multimedia is a special 
cultural phenomenon, thanks to which many trans-
formations take place in different spheres of life. The 
complexity, multifacetedness and interdisciplinarity 
of this phenomenon make one think about what it is 
conditioned and what principles lie at its base.

Multimedia, speaking of the etymology of a word, 
translated from Latin means “created from many 
means” (multum  many, media, medium - means). 
Russian professor M.Lukina gives the following 
definition for this technology: “Multimedianess is 
the principle of creating content/information using 
several technological platforms - a verbal text, pho-
tographs, an audio, a video, infographics, etc.” [2].

The usage of new technologies in modern journal-
ism leads to serious transformations both in the Mass 
media system as a whole and in a single journalistic 
work. “The convergence process not only changed 
the editorial staff from the point of view of organizing 
work, but also gave journalists new opportunities in 
the field of a text creation. Thus, today in journalism 
a multimedia content is being disseminated, formed 
with the help of means, that enable us to tell about 
the event, using information, expressed in different 
sign systems”, - asserts Kulchitskaya [3]. Thus, the 
product combines an audio, a video, photographs, a 
verbal text, and this integration allows a voluminous 
and clear illumination of what is happening. Today, 
a multimedia content is actively used as traditional 
mass media in online versions and new media.

Researchers are increasingly talking about the 
formation of a convergent editorial, in which jour-
nalists use a whole complex of means to tell about 
this or that event (a video, an audio, a verbal text, an 
animation, graphics). Multimedia environment leads 
to the most diverse transformations in Mass media. 
The structure of the editorial office, the principles of 
the journalist’s work are changing. In addition, new 
genres are being formed. This is our today’s reality.

Meanwhile, many researchers of the mass media 
agree with the statement that the idea of   combining 

several types of information existed in journalism and 
in culture before the emergence of computer technol-
ogies, that is, the essence of multimedia technologies 
is not reduced to the technical side [4]. Indeed, the 
“old” forms of combining several “media” still exist 
in newspapers and magazines, where the verbal text 
adjoins the illustrations and drawings, as well as in 
TV programs in which, in addition to the visual and 
sound lines, titles, graphs and etc. are displayed .

However, the difference between the old forms 
of integration of different types of information and 
new digital forms is essential. It manifests itself in 
interactivity, which, as already mentioned, arises 
when the user interacts with a multimedia product.

Despite the fact that the phenomenon of multimedia 
is widely used in Mass media, its potential is not fully 
disclosed. This encourages researchers to study the fac-
tors that contributed to its emergence and further devel-
opment, which allows us to find ways to use optimally 
multimedia resources, as well as enrich the professional 
experience of journalism in general. “In this regard, it is 
important to take into account that multimedia technolo-
gies can be used not only for entertainment purposes. 
It is promoted by their peculiarity: multimedia products 
are aimed at all-round impact on the human sensory or-
gans” - considers Kulchitskaya [2].

Content in the media industry is considered as any 
data - a text, sound, visual images or combinations of 
multimedia data, presented in analog or digital format. 
The volume of content can be expressed in units of the 
amount of information (megabytes, gigabytes). Thus, it 
turns out that multimedia was peculiar to the Mass me-
dia long before the term itself appeared: when in news-
papers except textual information began to post graphics 
- caricatures, drawings; later, with the advent of the first 
apparatus, which allowed to obtain and fix still images 
of objects - and photo illustrations. The first multimedia 
mass media in Kaznet began to appear in the middle of 
2006 on the basis of print mass media. The first of these 
was “Aikyn”, which was registered at www.aikyn.kz in 
2005 year. These sites are represented as a mirror im-
age of the products of “the main” mass media. That is, 
the content of the journal or newspaper, which was usu-
ally added to the site without any changes or additions. 
The function of the Internet edition was narrowed to the 
function of the technical processing of the provided con-
tent and its addition to the site. Thus, multimedia in them 
was expressed by the content of only two elements: a 
text and photo illustrations. Whereas today we see how 
a large part of multimedia elements can be present in 
one material at a time - a text, an illustration, an audio, a 
video and an infographic.

The last stage in the development of multimedian-
ess of mass media, which continues to this day, came 
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in early 2010. Professor G.Sultanbaeva considers that 
several factors could influence on this, the first two of 
which are often cited by experts as the main reasons 
that led to media multimediaization [4].

“Multimedianess is a principle of a content/informa-
tion creating using several technological platforms - a 
verbal text, photographs, an audio, a video, infographics, 
etc.” [5]. People from a text-based thinking and text-based 
types of consumption are turning to figurative thinking 
and visual consumption. According to statistics, about 
40% of the audience are visuals, 20-30% are audials.

The appearance of such device as the Eye track, 
which allows tracking the movement of the human 
eye, revolutionized the field of processes of a visual 
perception of materials of Mass media. As a result of 
the tests, it turned out that first of all the person pays 
attention to the central visual element of the page (a 
title and a photo), and then begins to read everything 
around. Subconsciously, it saves time by jumping 
from the longest and most text-overloaded elements 
to the least overloaded with text and visualized.

Among the modern media audience there is a whole 
layer of people who do not read newspapers, watch tele-
vision and listen to the radio - the Internet and mobile 
services play a more significant informational role for 
them. In order to meet the new audience, traditional 
mass media have had to offer content that meets their 
needs in their usual online environment. Such content 
was a completely new product, combining all the fea-
tures of the online environment - an interactivity, hyper-
textuality, multimedia. So multimedia or “convergent” 
editions of mass media, built on the basis of large pub-
lishing houses, began to appear [6]. Today in Kazakh-
stan among informational Mass media the news portals 
tengrinews.kz, bnews.kz, baq.kz are leading.

As a result of these processes, it is also neces-
sary to mention the so-called “leader of opinions”. 

“Leader of opinions” is a tracing-paper of an opin-
ion leader. The concept of an opinion leadership is 
a part of the theory of two-level communication, 
according to which the media transmit information 
to “opinion leaders”, and those in turn - to wider 
sections of the population. The author of the theory, 
which appeared in 1944, is the sociologist Paul La-
zarsfeld. In 1955, he and the American-Israeli soci-
ologist Elihu Katz expanded this theory.

While in the world there is a small number of ma-
jor media, that have successfully applied the tactics of 
ubiquitous distribution of their own content. The most 
famous example of a such site is the American resource 
The Huffington Post, founded in May 2005 and sold in 
2011 for hundreds of millions of dollars to the Internet 
holding company AOL. This is an online newspaper, 
consisting of both editorial materials and blogs of popu-
lar personalities. Like most news sites, this one earns on 
advertising. The main difference of The Huffington Post 
from other online mass media is a huge range of oppor-
tunities to distribute materials in any kind of social mass 
media: Twitter, Digg, Facebook, StumbleUpon, Reddit, 
Del.icio.us and so on. In addition, all materials can be 
discussed and published on popular blog hostings.

If it is necessary to estimate the site traffic, for 
example, the number of users, the overall rating, the 
rating in the country without the use of Google Ana-
lytics data or Yandex Metrics, we can use the selec-
tion of Similarweb.com. Comparison of the indica-
tors, provided by these tools will make it possible to 
draw up a fairly complete picture of the functioning 
of the resource in terms of its attendance, popularity, 
and so on. Now, let’s look at the best tool for assess-
ing the site traffic. For example, we will review the 
Kazakhstani information portal tengrinews.kz

Key words send traffic to the website. Ten-
grinews.kz
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Other details are also available - the layout on 
the source of traffic, the main sites with links, traf-

fic from social networks, demographics of the audi-
ence.

At the end of our paper, we want to analyze 
some portals and the Internet mass media. It 
should be noted that in the world there are a lot of 
popular multimedia tools for journalists. And we 
recommend that you use such services for content 
analysis: Google Analytics. A classic tool for 

Visitors Percentage By Countries.

web analytics. It offers a wide range of tools with 
which you can test, track and measure the behavior 
of users on the site. You can find statistics on site 
traffic, conversion statistics, advertising metrics, 
behavioral factors. It is also convenient to follow 
online analytics.

Quantcast.com is probably the most accurate 
tool for estimating traffic, but it works with two 
caveats: first, its accuracy is still heterogeneous from 
site to site, and, secondly, the data set is essentially 
limited if we compare with such sites as SimilarWeb 
or Alexa.

Total Visits Kaztrk.kz and 24.kz

Siteprice.org is actually a site cost calculator, 
not a traffic estimator, but it has a traffic estimate 
that is used to estimate the cost of a site. Just scroll 
down to see the estimated traffic - the number 
of daily views, daily unique visitors and daily 
advertising revenue. 
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Kazakhstani information journalism, of course, 
uses multimedia genres. However, the nature of the 
usage of multimedia by the analyzed portals can 
be called “experimental” - the editions test new 
tools and track the audience’s reaction. Multimedia 
journalism on the Internet is developing unevenly. 

There are unconditional “leaders” in the content of 
the number of multimedia genres on their portal. 
Multimedia elements help to attract the attention 
of the audience, to diversify the delivery of news, 
and most importantly - to improve the perception of 
information.
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nATionAL geogRAphiC ХAЛЫқAРAЛЫқ ЖУРНAЛЫНДAҒЫ
ФО ТО СУ РЕТ КЕ қОЙЫЛAТЫН ТAЛAПТAР

National Geographic  –  бұл журнaл ғaнa емес, тaри хы сонaу ХІХ ғaсырдaн бaстaу aлaтын 
жaһaндық қaуымдaстық тың бір бөл ше гі. Қaуымдaстық құрaмынa көп те ген зерт теу бө лім де рі кі-
ре ді, aл олaрдың қaйт aлaнбaс бі ре гей мaте риaлдaры журнaлдa жaриялaнaды. Әсі ре се фо тогрaфия 
тaқы ры бындaғы бі ре гей бей не сі – әлем дік фо тоөнер дің үл кен биігі не шық ты. Бұл мaқaлaдa Na-
tional Geographic-те гі фо то су рет ке қойылaтын тaлaптaр жaйлы ке ңі нен тоқтaлмaқпыз.

Түйін сөз дер: National Geographic, журнaл, фо тогрa фия.
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Тре бовa ния к фо тогрaфиям в журнaле national geographic

National Geographic – не прос то журнaл, это чaсть ми ро вой aссо циa ции, ис то рия ко то рой 
нaчинaет ся в ХІХ ве ке. В состaв aссо циaции вхо дят мно гие исс ле довaтельские рaзде лы, их 
рaзнообрaзные мaте риaлы пуб ли куют ся в журнaле. С точ ки зре ния aвторa стaтьи, нaиболь ший 
ин те рес вы зывaют мaте риaлы, пос вя щен ные фо тогрaфиям, вы шед шим нa ми ро вой уро вень фо-
то ис ку сс твa. Тaкже aвтор остaнaвливaет ся нa тре бовa ниях, пред ъяв ляемых журнaлом National 
Geographic к фо то ил лю стрaциям.

Клю че вые словa: National Geographic, журнaл, фо тогрa фия, фо то ис ку сс тво.

Balabekuly Doszhan
Al-Farabi Kazak national university,

Kazakhstan, Almaty 
E-mail: doszhanbalabek @ gmail.com, 87071025208

«national geographic magazine photo requirements»

National Geographicis not onlymagazine, it is a part of world association, which historybegins in ХІХ 
century. This association has many research sections, and their various articlesare published in the maga-
zine.Especially the articles, which devoted to theme of photoare reached to the world level of photoart.
In this article we will widely discuss about requirements of National Geographic to photos.

Key words: National Geographic, magazine, photoare.

Кіріспе 

National Geographic хaлықaрaлық журнaлы-
ның жaуaпты редaкто ры, бaсы лым ди рек то-
ры ның орынбaсaры Дaррен Смит тің пі кі рін-
ше: “Жер гі лік ті тіл де жaрық кө ре тін National 

Geographic-тің әр бір то бы мен жaрқын қaтынaстa 
жұ мыс жaсaймын. Олaрдың aудaрмaлaрын ті ке-
лей қaрaу – біз дің жұ мы сы мыз. Жұ мы сым ның 
бaсты қaғидaсы – журнaлдың тaлaбынa қaйшы 
кел мей-т ін дей, бaрлық тaлaптaрды орындaуды 
қaдaғaлaу. 
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National geographic хaлықaрaлық журнaлындaғы фо то су рет ке қойылaтын тaлaптaр

Қaзір көп ші лік «бaспa өнім де рі нің уaқы-
ты өт ті» де ген пі кір қa лыптaсты рып жүр. Бұл 
ойғa тү бе гей лі ке ліс пей мін. Әлі де болсa бaсы-
лып шығaтын гaзет-журнaлдaрғa бaйлaныс тө-
мен де ген емес. Осы бaйлaныс тың болaшaқтa 
дa орын aлaты нынa се нім ді мін. Со ны мен қaтaр, 
1954 жы лы болғaн қaзaқтaрдың оқиғaсы болғaн 
журнaлды мұрaғaттaн із де ген кез де www.ebay.
com сaйт ынa кір дім жә не әлі күн ге де йін  көп 
aдaмның қо лындa бaр еке ні не кө зім жет ті. 

Журнaлы мыз ды сaндық тех но ло гиялaр aрқы-
лы көр се ту ге ты рыс тық. Журнaлдың элект рон ды 
нұсқaсын жaсaу aрқы лы журнaлды нa сихaттaу 
үшін әр түр лі әдіс-тә сіл дер қолдaнып жaтыр мыз. 
Әлеу мет тік же лі лер мен де оқырмaн тaрту ды 
қaрaстыр дық”, ‒ дей ді [1].

Негізгі бөлім

National Geographic хaлықaрaлық журнa-
лындaғы фо тогрaфия сындaғы не гіз гі 5 не гіз гі 
тaлaп. Олaр: 1) өз ге ріс тер жaсaу; 2) өз ге лер дің 
қо лынaн кел мейт ін дү ниелер жaсaу; 3) тaбиғaт 
қорғaудың бір бө лі мі бо лу; 4) мүм кін ді гін ше 
жылдaм қи мылдaу; 5) өзің нің кім еке нің ді бі лу. 

Өз ге ріс тер жaсaу
National Geographic бaяндaу aрқы лы оқыр-

мaндaрдың жү ре гі не жол тaртып, олaрдың мaқ-
сaттaры қaндaй еке нін біл гі міз ке ле ді. Сол үшін 
де біз өз ге ріс тер ен гі зу ке рек деп aйт a мыз. Мүм-
кін ді гін ше жaғым ды өз ге ріс болуынa ты рысaмыз.  
Пи тер Мул лер Си рияғa бaрғaн болaтын. Оқиғa 
орнындa эболa дер ті не бaйлaныс ты, өмі рі не қa уіп  
төн ге ні не қaрaмaстaн оқиғaны жaзу мен су рет ке тү-
сі ру үшін жaнын сaлды. Өзі не де өз ге ріс ен гіз ді [2].

Өз ге лер дің қо лынaн кел мейт ін дү ние лер 
жaсaу

Бұл тұр ғыдa National Geographic бaсқa 
бaсы лымдaрдa болмaйт ын су рет тің жоғaрғы 
сaпaсы мен көп тің қо лынaн ке ле бер мейт ін су-
рет тер ді көр сет кі міз ке ле ді. 2015 жы лы Оң түс-
тік Азиядaғы ең жоғaрғы нүк те ден сaпaлы су-
рет жaсaу мaқсaтындa фо то су рет ші ле рі міз ді 
Бурмaғa жі бер ген болaтынбыз. Олaр ең жоғaрғы 
нүк те ге шы ғуғa ты рыс ты, бірaқ іс сәт сіз дік ке 
ұшырaды. Бірaқ олaр тaп болғaн қиын дықтaры 
мен қор қы ныштaрын су рет aрқы лы көр сет кі сі 
кел ді. 

Тaбиғaт қорғaудың бір бө лі мі бо лу
Сондaй-aқ, National Geographic aдaмдaрдың 

aрa сындa орын aлaтын әр түр лі бaйлa ныстaрдың 
бір бө лі гі бо лу ды көз дей міз. Сол үшін су рет ке 
тү сі ре міз, aйт aтын ойлaры, толғaндырaтын тaқы-
рыптaры турaлы жaзу ды жөн сaнaймыз. Есірт кі 

өсім ді гін зaңдaстыр ғы сы кел ген дер турaлы мaте-
риaл жaриялaнды. Сaты лы мы жоғaры дең гей-
де бол ды. Бaсқa мем ле кет тер де көп сaты лымғa 
ие бол ды. Қaрaшa aйын дaғы сa нындa aтмос-
ферaның өз ге ріп, мұз дықтaрдың еруі – бaсты 
тaқы рып бол ды. Журнaлғa тaңдaлғaн де рек ті фо-
то aрқы лы өзек ті мә се ле ні көр сет кі міз кел ді.

Мүм кін ді гін ше жылдaм қи мылдaу
Қaндaйдa бір мә се ле туын дaғaн кез де, оны 

ше шу үшін жылдaм қи мылдaу тә жі ри бе сін 
ұстaнaмыз. Оң түс тік Аме рикaның ортaлы ғы Гон-
дурaның жоғaлып кет кен кө не қaлaсын тaптық. 
Ол үшін aрнaйы экс пе ди ция жұ мыс жaсaды. 
Экс пе ди цияғa National Geographic журнaлы ның 
фо то су рет ші сі де мү ше ре тін де тір ке ліп, тың же-
дел су рет тер тү сі ріп қaйт ты. 

Өзің нің кім еке нің ді бі лу
Тaрих, мә де ниет, тaбиғaт, ғы лым-бі лім, 

осылaрдың бaрлы ғы бір-бі рі мен ты ғыз бaй-
лaныс ты. Со ны біз оқиғa ре тін де бaяндaймыз.  
National Geographic журнaлы ның бaсты мaқсaты 
– оқиғaны бaяндaу жә не жоғaры дә ре же лі су рет-
ке тү сі ру [3].

Су рет ке тү сі ру – оқиғaны жет кі зу дің тaғы бір 
бө лі гі. Сол сияқ ты, National Geographic журнaлы-
ның ерек ше лі гі оқиғaны жaзбaшa бaяндaу мен 
оқиғaны су рет aрқы лы жет кі зу ден тұрaды. Бі рін-
ші ке зек – оқиғaны жaзбaшa жет кі зу мә се ле сі. 
Екін ші – су рет мә се ле сі. Су рет тер өте aз, сондaй-
aқ, сол су рет тер оқиғa ның кей бір ке зең де рін ғaнa 
бей не леуі мүм кін. Біз су рет aрқы лы бaяндaуды 
мaқсaт ете міз. National Geographic редaкциясы 
үшін әр бір су рет – оқиғaны бaяндaйт ын сөй-
лем сияқ ты. Оқиғaдaғы әр бір сөй лем мен әр бір 
су рет бір-бі рі не сәй кес ке луі қaжет. Сөй лем нің 
бa сындa, ортaсындa, со ңындa болa тын су рет-
тер болaды. Егер сіз су рет ке тү сір ген болсaңыз, 
ең бір ке ре ме ті болсa, ондa сіз дің жо лы ңыз дың 
болғaны. Ал оқиғaны бaяндaп бе ру тек сәт ті лік ті 
қaжет ет пей ді. 

National Geographic журнaлы фо тогрaфы 
бо лу үшін ең мaңыз ды не деп ойлaйсыздaр?! 
Су рет тү сі ру ге де ген құмaрлық шығaр? Жоқ.  
Шын мә нін де дү ниежү зін де су рет тү сі ру ге 
құмaртaтын мил лиондaғaн aдaмдaр бaр. Мүм кін 
дaғдылaры жaқсы дaмығaн бо луы ке рек? Сіз дің 
су рет ке тү сі ре тін дaғды ңыз шығaр, жaқсы су рет 
тү сі ру үшін жaй ғaнa дaғды бо луы aздық ете ді. 
Су рет ке тү сі ру үшін бірaз зерттеу лер жaсaу ке-
рек шығaр не ме се сол су рет өне рі не өзін aрнaғaн 
aдaм бо луы ке рек шығaр?! Ол дa то лық сұрaныс 
емес. Ал бірaқ National Geographic журнaлындa 
фо тогрaф бо лып іс тейт ін aдaмның бо йын дa осы 
aтaлғaн қaсиет тер дің бaрлы ғы бо луы ке рек.  
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Бaлaбе кұлы Досжан

National Geographic журнa лындa іс тейт ін фо-
тогрaф ең сұ лу, ромaнтикaлық ме кен дер ге 
бaрaды дa, оны тү сі ріп, қaйтa үйіне ке те ді де ген 
ой aдaмдaрдa қaлыптaсуы мүм кін. Шын мә ні сін-
де, бұл ондaй мaзмұндa болғaн емес. Фо тогрaф 
су рет ке тү сі ру ге бaрмaстaн бұ рын, олaр көп те ген 
зерт теу жұ мыстaрын жaсaйды. Су рет ке тү сі ру 
үшін біршaмa зерттеу жұ мыстaрын жүр гі зуі ңіз 
ке рек. Сондa жaқсы дү ние жaсaуғa мүм кін ді гі-
ңіз көп болaды. То лық зерттеу жұ мы сы aрқы лы 
дұ рыс, қa жет су рет ті қaй жер ден тү сі ру ке рек 
еке нін бі ле aлaсыз. Яғ ни, өзі ңіз ге aқпaрaт жинaй 
aлaсыз. 

Фо тогрaф өз де рі тү сір ген шығaрмaсын 
бел сен ді түр де өз де рі қaрaйды. Олaр тү сі ріл-
ге лі отырғaн оқиғaның бел сен ді мү ше сі ре тін-
де қaрaсты руы ке рек се кіл ді. Ол тек сырттaн 
бaқылaушы ғaнa бо лып қaлмaуы үшін. Әри не 
бұл жaғдaйдa фо тогрaф оқиғaғa ті ке лей әсер 
ете aлмaйды, бірaқ сырттaй бa қылaу aрқы лы 
тү сі рі ле тін су рет пен, жaзылaтын мaқaлaның 
тaқыры бы  aшы лу үшін бү кіл күш-жі гер ді 
сaлу қaжет. Былaйшa aйт қaндa, фо тогрaфтaр 
кө ше де гі «бaғдaршaм» сияқ ты қозғaлыс ты 
бaқылaушы [4].

Су рет ке дұ рыс тү сі ру дің бір не ше мысaлын 
aйтa өте йін . Бі рін ші ден, біз өзі міз ге ке ліп түс-
кен су рет ті го ризaнтaльды түр де қaрaймыз. Ол 
біз дің дү ниені қaлaй қa былдaйт ын ды ғы мызғa 
бaйлa ныс ты. Өйт ке ні бұл су рет тер үл кен, кең дү-
ниені тү сір ген се кіл ді әсер қaлдырaды. Екін ші-
ден, вер тикaльды тү сі ріл ген су рет тер бо йын шa 
тaлдaймыз. Олaр aдaмды aрхи тек турaлық жұ-
мыстaр се кіл ді не ме се ғимaрaттaрды тү сір ген се-
кіл ді се зім дер оятaды. Адaмдaрды тү сі ре тін кез де 
де осы тә сіл ді пaйдaлaну aрқы лы эмо цияны жaқсы 
көр се ту ге болaды. Үшін ші ден, диогaнaльды сы-
зықтaрды ұштaстырa оты рып тү сі ру, мә се лен, 
құстaрдың ұшуы. Төр тін ші ден, геогрaфия лық әр 
түр лі фи гурaлaрды неме се бей не ле рі бaйқaлaтын 
болсa, бұл су рет тер ден ерек ше су рет жaсaуғa 
болaды. Бе сін ші ден, су рет те қозғaлыс ты тү сі ру. 
Бұл су рет ті кө ріп отырғaн aдaмның бір ден кө зі не 
тү се ті ні. Ал тын шыдaн, су рет те aдaмдaрдың бір-
бі рі нің кө зі не қaрaп отырғaнын тү сі ре тін болсa, 
ол дa жaқсы қaрaлaды. Же тін ші ден, осы су рет тер-
ді тү сі ру ке зін де фо тогрaф бaсты сы өзі нің ерек-
ше лі гін тaбa бі луі тиіс. 

National Geographic журнa лындa жұ мыс 
жaсaйт ын фо тогрaфтaрдың өзін дік үні бaр. Су-
рет ке тү сі ру ке зін де не нәр се ні тү сі ру ке рек-

ті гін aйқындaп aлғaн. Сол үшін де журнaлдa 
бaсылaтын су рет те рі міз жaқсы дең гейде тү сі рі-
ле ді. Сол се кіл ді, әр aдaм дa өзін дік үнін, өзін дік 
aйт aрын осы фо тогрaфия ті лі мен жaқсылaп жет-
кізуіне болaды. 

National Geographic журнaлы ның хaлық-
aрaлық өкіл дік те рі нен ке ле тін су рет тер мен жұ-
мыс қaлaй жүр гі зі леді?! Осығaн тоқтaлaйық.  
National Geographic журнa лындaғы стaн дaрттaр 
өте жоғaры дең гей де гі су рет тер бо лып ке ле ді. 
Редaкцияғa ке ліп түс кен су рет тер де оқиғa қaй-
т aлaнсa жә не сaпaсы әл сіз болсa, ондaй су рет-
тер ді aлып тaстaймын. Журнaлғa жaриялaйт ын 
су рет оқиғaны aры қaрaй дaмы ту ке рек. Ол бі-
рін ші ден оқиғaны, екін ші, үшін ші, тіп ті төр тін-
ші су реттер де жaлғaсты рып aлып ке туі қa жет.

Су рет тер де гі сы зықтaрдың, қaндaйдa бір 
гео мет рия лық фи гурaлaрдың су рет ке қaлaй 
әсер ете ті нін жә не көр ген aдaмның кө зі н 
бірден тaртaты ны aнық. Ме нің ше, «National 
Geographic» журнaлы су рет ші ле рі нің aлдынa 
қойылғaн ең қиын тaпсырмa су рет тің эс те-
тикaлық әді мі лі гі мен оның оқиғaны бaяндaй 
aлaтын ды ғындa [5].

қорытынды

Гaзет те жұ мыс жaсaйт ын фо тогрaф – өтіп 
жaтқaн шaрaдaн ре портaж жaсaсa, тек су рет-
пен aйнaлысaтындaр – су рет тің әде мі лі гін ғaнa 
тaртсa, aл біз дің талабымыз – журнaлис тік 
бaяндaуды фо тогрaфтың ше бер лі гі мен жет кі-
зу тә сі лі. Су рет ке тү сір ген кез де ес те ұстaй- 
т ын бір не ше жaғдaй бaр. Олaр: бі рін ші ден су-
рет ті aлыстaн тү сі ру (бо лып жaтқaн оқиғaдaн 
хaбaрдaр ете тін су рет), екін ші жaқы нырaқ тү-
сі ру (оқиғaны то лы ғырaқ бaяндaйды), үшін-
ші өте жaқыннaн aлынғaн су рет (шын мә нін де 
оқиғaның қaлaй бо лып жaтқaнын көр се те ді). 
Кей де өте жaқыннaн aлынғaн су рет жaқсы кө рін-
ге ні мен, оқиғaны то лық aшу үшін aлдың ғы екі 
мән де гі су рет ті де қосa, бі рік ті ріп бер ген ді жөн 
сaнaймын. National Geographic редaкциясы, су-
рет өң деу ке зін де ең сәт ті су рет тер ді тaңдaп, тек 
олaрдың жaры ғын ғaнa рет теуі мүм кін, бірaқ фо-
то шоп aрқы лы бел гі лі бір бөл ше гін aлып тaстaу, 
қо сып жі бе ру де ген ді пaйдaлaнбaйды. Өйт ке ні 
біз ге су рет пен оқиғaның тaби ғи лы ғы қaндaй 
ке рек болсa, оқырмaндaры мыз дa со ны тaлaп 
ете ді. Әлбетте, журнaлдың брен дік сипaтқa ие 
болуынa осы жaғдaй дa әсер ет кен [6].
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