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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ (1845-1904)

Абай – еліміздің тарихында өшпес із қалдырған қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, ағартушы, аудармашы, композиторы. Ол 1845 жылы 10 тамызда
Шыңғыстау баурайында Семей облысында (қазіргі Шығыс Қазақстан облысындағы Абай ауданы) дүниеге келген. Абайдың шығармашылық мұрасы -
қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған даналығын бойына сіңірген рухани байлық. Ол Семейде медреседе оқыған, сонымен қатар орыс мектебіне
барған. Абай араб, парсы және басқа шығыс тілдерін оқыды; оның дүниетанымының қалыптасуына Шығыстың ұлы ақындары мен ғалымдарының
(Фирдауси, Науаи, Ибин-Сина, т.б.) гуманистік көзқарастары үлкен әсер етті.

Абай Семейде саяси себептермен жер аударылған орыс зиялыларының (Е.П. Михаэлис, Н. И. Долгополов және т.б.) ықпалымен орыс әдебиеті
классиктерінің шығармаларын (А. С. Пушкин, М. Лермонтов, И.А.Крылова, М.Е.Салтыков-Щедрин, В.Г.Белинский) оқып, қазақ тіліне аудара бастады.
Қайтыс болғаннан кейін ғана алғаш рет жарияланған Абай шығармалары (1909 жылы Санкт -Петербургте қазақ тілінде) бұрын халық арасында ауызша
кеңінен тараған.

ӘЛ-ФАРАБИ КІТАПХАНАСЫНДАҒЫ АБАЙ ЗАЛЫ 

Абайдың шығармашылығы еліміздің әрбір азаматының санасында болуы керек. Оның шығармалары әдеби талғамды қалыптастыруда,
қазақстандықтардың жас ұрпағының рухани дамыған тұлғасын қалыптастыруда бағдар болуы тиіс. Осы мақсатта әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің Әл-Фараби атындағы кітапханасында 2019 жылы Абай залы ашылды.

Әл-Фараби атындағы кітапханадағы Абай залы - бұл университет ғалымдарымен Абай шығармашылығындағы өзекті тақырыптар туралы пікір
алмасуға арналған алаң, ол үшін үлкен проекторлық экран және интерактивті трибуна орнатылған.

Абай залында Абайдың өмір жолын суреттейтін картиналар («Абай және Е. П. Михаэлис кітапханада», «Абай ұлдарымен», суретшісі - Я. М. Антонюк,
суретші Г.Г. Конкараеваның "Жас Абай" картинасы, т.б.) қойылған. Олардың ішіндегі ең ірісі «Абай». Картинаның авторы белгілі суретші, Қазақстан
Суретшілер одағының мүшесі В.Я. Крымов. Сондай–ақ залда оның шығармашылығын зерттеуші белгілі жазушылардың, ғалымдар мен қоғам
қайраткерлерінің (А.Байтұрсынов, М. Әуезов) портреттері орналастырылған. Залда ақынның ойлары, көзқарастары, ұмтылыстары бейнеленген
дәйексөздер бар стендтер орналастырылған. Абай залының сүреттерін осы сілтемеден http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/6448 көруге болады.

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/6448


Абай. Таңдамалы өлеңдер / Абай ; 
ССРО ҒА, Қазақ филиалы, Тіл 
және тарих ин-ты. – Алматы : 

Қазбірмембас., 1943. – 29, [1] б. 

Құнанбай, Абай. Жаздым үлгі 
жастарға бермек үшін / Абай ; 

құраст. М. А. Балақаев. – Алматы 
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Абай Құнанбаев. – Алматы : 
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Абай, Қ. Өлеңдер / Абай 
Құнанбаев. – Алматы : 
Жазушы, 1966. – 48 б.

10 тамыз күні елімізде Абай күні атап өтіледі. Осыған орай әл-Фараби кітапханасы ұлы ақынның шығармашылығына арналған кітап
көрмесін ұйымдастырды. Көрмеге кітапхана қорындағы ақынның сан алуан шығармаларының ішінен алғашқы басылымдары (1943, 1946, 1950)
шығарылып, сонымен қатар 2006, 2019 жылғы басылымдары да қойылды: өлең жинақтары, қара сөздері және оның зерттеулері, шетел тілдерінде
шыққан Абайдың шығармалары, кемеңгердің шығармаларына арналған ғалым, жазушылардың зерттеулері мен еңбектері және т.б.

Көрме Абай туралы оқып біліп, бай мұрасымен тереңірек танысқысы келетін әр бір жанға, жас оқырманға дұрыс тәлім-тәрбие алуға, өмірінде
Абайдың қара сөздері мен өлеңдері арқылы бағыт алуға, болашақ мамандарға, зерттеушілерге бірден бір көмекші құрал ретінде қолдануға
арналған.
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Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-
эпопеясы - қазақтың көркем прозасын жоғары
деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық
талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Төрт
томдық романның әр кітабының құрылымы мен
стилінің бірін-бірі қайталамауының өзі де жаңалық
еді. Бірінші кітап жас Абай қызықтаған жастық
романтикасына негізделіп, оның ел тіршілігімен
танысып, ашылуын бейнелесе, екінші кітап
ақындыққа, ойшылдыққа бетбұрысты танытады.
Мұнда жастық романтикасының орны, адамдар
арасындағы тартыс айтылады. Үшінші кітап Абайдың
өз ортасынан бөлініп шығып, туған халқымен
табысуын, халыққа бетбұрысын танытса, төртінші
кітапта Абай жолының кеңейіп, қалаға, далаға
тарауын, оның үлкен қоғамдық күшке айналуын
көрсетеді.

«АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫ 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
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