
Акын, журналист 
Өтеген Оралбайұлы



Ақын, журналист-публицист, қоғам, мәдениет және мемлекеттік қызмет қайраткері Оралбаев

Өтеген Оралбайұлы 1952 жылғы 1 қыркүйекте Атырау облысының Жылыой ауданындағы Ақкиізтоғай

ауылындағы Ақмешіт (Әулие Бекет атаның туған жері) деген жерде туған.

• 1969 жылы осы ауылдағы Амангелді орта мектебін бітіріп, сол жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ

ұлттық университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, оны 1974 жылы түлегі болып атанды.

• 1974-1976 жылдары Маңғыстау облыстық телевизиясында редактор, облыстық «Коммунистік жол»

газетінде тілші болып жұмыс жасаған. 1976 жылғы қыркүйек айынан 1990 жылғы қазан айына дейін

сол кездегі «Лениншіл жас» газетінде қызмет атқарды. Осы басылымның мәдениет және ғылым,

әдебиет және өнер бөлімдерінің меңгерушісі, редакция алқасының мүшесі қызметтерін атқарды.

• 1978 жылдан КСРО Журналистер одағының, 1986 жылдан КСРО Жазушылар одағының мүшесі.

• 1978 жылғы республикалық тұңғыш «Жігер» фестивалінің, 1980 жылғы Тува елінде өткен

Бүкілодақтық поэзия фестивалінің, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты.

• Әр кезеңде «Лениншіл жас», «Егемен Қазақстан», «Дала дидары» - «Ауыл» республикалық

газеттерінде жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарды.

• Алғашқы өлеңдер жинағы «Тұңғыш» деген атпен 1978 жылы жарық көрді. Ақын әр жылдары шыққан

14 жыр жинағының, 5 деректі прозалық кітаптың, 2 ғылыми монографияның авторы. Әлемнің 40-тан

астам ақындарының өлеңдерін орыс және Орта Азия халықтары тілдерінен қазақшаға аударған.

ӨТЕГЕН ОРАЛБАЙҰЛЫ – АҚЫН, ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ



ӨТЕГЕН ОРАЛБАЙҰЛЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ 

Тұңғыш. – Алматы : Жалын, 

1978.

Шуақты шақ. – Алматы : ARNA,

2016.

Қазіргі қазақ поэзиясы: дәстүрлі арналар 

және көркемдік сабақтастық. – Астана, 2010.



Өтеген Оралбайұлының өлеңдері мен мақалаларында заман, өмір, атамекен, табиғат-ана туралы өзекті
мәселелерді қозғайды. Өлеңдері орыс, түрікмен, өзбек, қырғыз, ұйғыр, латыш, бурят, тыва, ноғай, әзірбайжан, белорус
тілдеріне аударылған.

Ақындықтың өлшемі – Азаматтық. –

Алматы, 2009.

Қағбаның қарлығашы. – Алматы : 

ҚазАқпарат, 2012.

АҚЫНДЫҚТЫҢ АЗАМАТТЫҚ БОЛМЫСЫ



Кең тараған 30-дан астам ән мәтіндерінің, қысқы 7-ші Азиада ойындарының, Ақтау, Атырау, Түркістан қалалары
гимндері мәтінің авторы. Баспасөзде жарияланған 500-ден астам мақаланың авторы. Республикалық мүшәйралардың бірнеше
дүркін жеңімпазы.

Сұмбіле саздары. – Алматы : Жалын, 

1978.
Текті өнердің Тұмары. – Астана : 

Сарыарқа, 2015.
Жылдар мен жолдар. – Астана : 

Фолиант, 2008.

Өлеңбаян 2т. – Астана, 2008.

АҚЫНДЫҚТЫҢ АЗАМАТТЫҚ БОЛМЫСЫ



ГАЗЕТТЕРДЕ ЖАРЫҚ КӨРГЕН МАҚАЛАЛАРЫ

Жол жібектей болған жоқ / Ө. 

Оралбайұлы // Егемен Қазақстан. –

2015. – 19 маусым.

Құбыладан соққан қоңыр жел / Ө. 

Оралбайұлы // Егемен Қазақстан. –

2007. – 9 маусым.

Жеті қыры / Ө. Оралбайұлы // Егемен 

Қазақстан. –

2018. – 28 қараша.

Серпер сезім / Ө. Оралбайұлы // 

Егемен Қазақстан. –

2013. – 14 наурыз.

1974 жылдан бастап Өтеген Оралбайұлы түрлі газеттердің редакторы ретінде жұмыс атқарған. Шығармашылық 
еңбектерінен бөлек журналистика саласында танымал тұлға болып табылады.



Елбасының кейбір кездері / 

Ө. Оралбайұлы // Егемен Қазақстан. –

2014. – 5 шілде.

Қазақ Жырының Жампозы / 

Ө. Оралбайұлы // Astana aqshamy. –

2021. – 9 ақпан.

Имандылықтың игі жырлары / 

Ө. Оралбайұлы // Айқын. –

2014. – 30 шілде.



ЖЫР ЖИНАҚТАРЫ ПРОЗАЛЫҚ КІТАПТАРЫ

• «Тұңғыш» 1978 ж.

• «Мәңгілік қозғалыс», 1980 ж., 

• «Жұлдызды шақ», 1982 ж.

• «Көгілдір көкжиек», ұжымдық, 1984 ж. 

• «Ақ пен қара», 1988 ж.

• «Аспаны биік атажұрт», 1997 ж.

• «Екімыңжылдық дала жырлары», 

антология, 2008 ж.

• «Өлеңбаян» 2 томдық, 2008 ж.

• «Сүмбіле саздары», 2010 ж.

• «Қағбаның қарлығаштары», 2012 ж.

• «Айсұлудың алақаны», 2016 ж.

• «Шуақты шақ», 2016 ж.; 

• «Жолға шықты жүрегім», 1993 ж.

• «Жолдар мен жылдар», 2008 ж.

• «Серпер сезім», 2014 ж.

• «Текті өнердің Тұмары», 2015 ж.

• «Тәуелсіз елдің Тұңғышы», 2016 ж.



ӨТЕГЕН ОРАЛБАЙҰЛЫНЫҢ МАРАПАТТАРЫ

• Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты;

• Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері; 

• Маңғыстау облысы Бейнеу (2008 жыл), Атырау облысы Жылыой
аудандарының (2015 жыл) «Құрметті азаматы»

• «Парасат» орденімен, 8 мерекелік медаль;

• «ҚР Мемлекеттік қызметінің Үздік қызметкері»;

• Елбасының БАҚ саласындағы сыйлығының лауреаты;

• Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты;

• Қазақстан жазушылар одағының Басқарма мүшесі.



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!


