
Қазақ тележурналистикасының негізін қалаушы
Марат Барманқұловтың 85 жылдығына орай

«ӨНЕГЕМЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР» 
атты виртуалды кітап көрмесі



Көрменің мақсаты:
Отандық теледидар саласының тұңғыш зерттеушісі, іргелі теоретигі, жастардың ғұлама ұстазы

Марат Кәрібайұлы Барманкұловтың еңбектерін оқырмандарға жеткізу және таныстыру

Көрмеде әл-Фараби кітапханасының қорындағы әдебиеттерімен кітаптары ұсынылады

Көрме 3 бөлімнен тұрады

1. Отандық телевизия корифейі
2. Марат Барманқұлов еңбектері

3. Барманқұлов оқулары



1.Отандық телевизия корифейі. 
Марат Кәрібайұлы Барманқұлов (1937-2000) – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінде 35 жылдан астам қызмет етті. 1965 жылдан бастап ол
кафедраның ассистентінен филология ғылымдарының докторы, профессор, 

журналистика факультетінің күндізгі және сырттай факультеттерінің деканына
дейін өсті.2000 жылға дейін теледидар және радио журналистика кафедрасының

меңгерушісі қызметінде болды

2.М. Барманқұлов әлемі.
М.К.Барманқұлов журналистика, теледидар, мәдениеттану және түркітануға

арналған 20-дан астам монографияның авторы. Профессор М.К.Барманқұловтың
шығармашылық және ғылыми қызығушылықтары ауқымды және көпқырлы.

Марат Кәрібайұлы өзінің ғылыми қызығушылығын Мәскеу, Стамбул, Сеул
кітапханаларында жұмыс істейтін түркі тарихын зерттеуге бағыттады. Оның

қаламынан архивтер, көне қолжазбалар мен шежірелер сөйлей бастады.

3.«Барманқұлов оқулары»
Артында өшпестей із қалдырған ғалым – ұстаз, профессор Барманқұловты еске алуға
арналған жыл сайын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультетінде

дәстүрлі «Барманқұлов оқулары» өту дәстүрге айналған.  Аталмыш іс-шара 20 жылдан
астам уақыт өткізіліп келеді.

Көрмеге қысқаша шолу 



Марат Барманқұлов 1937 жылы 13 ақпанда Алматы

облысының Талғар қаласында дүниеге келген.

1954 жылы ол С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік

университетінің филология факультетінің 

журналистика бөліміне түсті. 1959 жылы аталмыш оқу

орынын тәмамдаған соң, Алматының теледидар

студиясында жұмыс істейді: бастапқыда тілші, содан соң

редактор, комментатор, екі жыл бойы жауапты редактор

қызметінде болған. 

Отандық телевизия корифейі



Телевизия: бизнес әлде билік?
Алматы, «Қазақ университеті», 2007

Барманқұлов М.Қ.« Телевизия: бизнес әлде билік?» Бұл
басылым тек Қазақстандағы ғана емес, сонымен қатар

ТМД елдерінің және алыс шетелдердің
тележурналистикасын қамтиды.Автор сұхбат, 
баспасөз мәслихаты, дөңгелек үстел, телекөпір, 

репортаж, эссе, деректі фильм, сән ток-шоулары
сияқты жанрлардың қыр-сырымен оқырмандарды жан-
жақты таныстырады, сондай-ақ телевидениедегі бизнес

«акулаларының» қызметі - CNN, Internet және т.б. 
компаниялары туралы кең және мазмұнды ақпарат

беріледі. 

БАРМАНҚҰЛОВ МАРАТ 
КӘРІБАЙҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ



Армысын Алатау, есенбiсiң Эверест
Алматы, «Қазақстан», 1989 

Армысың Алатау, есенбісің Эверест (Горных вершин имена)
Асқар Алатаудың көптеген биік шыңдары қазақ халқының даңқты

ұл-қыздарының есімдерімен аталады. Қолдарыңыздағы деректі
әңгімілер жинағында, міне осы жайлар сөз болады. Қазақстандық

альпинистердің көш басшылары Эверестке көтерілген Қ. Уәлиев пен
В. Хрищатый, С. Чепчев, Е. Ильинский және т.б. ержүрек

спортшылар туралы жазылған әңгіме-очерктер қызықты оқиға
желісімен, әсерлі мазмұнымен оқырманды өзіне баурап алады

Жанры печати, радиовещания и телевидения
Учебно-методическое пособие, Алма-Ата, 1974 

«Баспа, хабар тарату және теледидар жанрлары. Салыстырмалы
талдау» журналистика факультетінің орыс және қазақ
бөлімдерінде және сырттай оқу факультетінде оқитын

студенттеріне арналған. «Эфир және телевизия негіздері» курсында
қолдануға болады.

Оқу құралы.



Наследники белого лебедя
Алматы, «Рауан», 1995 

«Ақ аққудың мұрагерлері»(Орыс жазушыларының түркі
тамыры) Автор белгілі орыс жазушыларының (Бальмонт, Блок
Лермонтов, т.б.) шығармашылығын талдап, оқырманды шығыс, 
әсіресе, түркі поэтикалық дәстүрлерінің орыс тілді әдебиеттің
дамуына зор ықпалы туралы ойға жетелейді. Басылым жоғары

оқу орындарының гуманитарлық мамандықтарының
оқытушылары мен студенттеріне арналған.

Журналистика для всех
Издательство «Казахстан», 1979 

«Журналистика барлығына»(Баспа, телерадио хабарларын
тарату жанрларының жалпы және ерекшелігі)Автор кей

жағдайда жаңалық ұсынып, журналистік шеберліктің қыр-
сырын аша отырып, баспа, телевидение, радио хабарларын

таратудың әдіс-тәсілдерін саралайды. Газет жанрларының
дыбыстық-бейнелік ерекшелігі олардың телевизия мен радиоға
ауысуы кезінде айқындалады. Жанды, бейнелі тілмен жазылған
кітап журналистерді де, қалың оқырманды да қызықтырады.



Весь мир у вас в квартире
Издательство «Казахстан», Алма-Ата, 1972

«Бүкіл әлем сіздің пәтеріңізде». Автор, белгілі журналист, 
С.М. Кирова мақалалар мен очерктер топтамасында еліміздегі, 

атап айтқанда Қазақстандағы радионың өндірісі, телерадио
бағдарламалардың қалай дайындалатыны, кеңестік телехабар

журналистикасының жаңа тенденциялары туралы әңгімелейді. 
Кітап бүгінде буржуазиялық насихаттың «бұқаралық

коммуникация» құралдарын антисоветтік мақсатта қалай
қолданатынына назар аударады.

Телевизия: ақша ма, әлде билік пе?
Алматы, «Қазақ университеті» 2020

Монография алыс және жақын шетелдердегі, Қазақстандағы
тележурналистика мәселелеріне арналған. Автор

тележурналистиканың жанрларына тоқталып, жиі
қолданылатын түрлерін талдап, тың тұжырымдар жасайды. 
Ол әлемдік телебизнес аренасына шығып жатқан CNN сияқты

ірі компаниялардың жұмысын бағалайды.
Интернеттегі жаңалықтарды талдайды. 

Кітап журналистерге, студенттерге, БАҚ қызметкерлеріне
және қалың оқырманға арналған. Монография әзірленіп, екінші

рет ұсынылды.



ҰЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТІ

Ұлы дала ұлылардан кенде емес,
Ұлы рухтар көкте ұшып жүр, жерде

емес.
Ұлы дала төсінде жүр ойқастап,

Бұлың-бұлың сияқтанып кейде елес...
Ыстық еді, туған жердің әр қыры,
Ыстық еді, бораны мен жаңбыры.
Өз тұсында ауыр еді, жұрт білер

Ғылым шыңы - соған талмай өрлеген,
Осы жолда шаршап талып терлеген.

Журналистік мамандығымен қоса
Тарихқа да талай қалам тербеген.
Ол белгісіз, ғалым жолы болды ма,

Ол белгісіз, асып, тасып толды ма?..
Профессор - Марат Кәрібайұлы

Қалдырған-ды ұрпағына мол мұра.
Бұл да арман ғой, туар ма екен ондай

күн?
Бұл тағдырдан өтер дейсің тоңбай

кім?..
Білген қазақ ұлт перзенті Мәкеңді

Ешқашан да ұмытпас деп ойлаймын...

Жұмаш Кенебай
23,10,2012

1937-2000

Марат Кәрібайұлы Барманқұлов рухына арнау



Қорытынды

Ұйымдастырушы: Әл-Фараби кітапханасы.
Көрменің оқырмандық бағыты: Университетке іс-шараға жиналған баспагерлер, публицисттер, 
аудармашылар, кітапхана пайдаланушылары – студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрам, 
докторанттар, магистранттар, кітапхана қызметкерлер, т.б

Көрменің нәтижесі:  Көрмеге қатысушыларға, Марат Барманқұловтың шығармашылығы дәріптеледі, 
журналистиканы сүюге, оны бағалай білуге, сыршыл да шыншыл мақалаларының мәні мен маңызына
үңілдіруге, рухани танымын кеңейтуге ықпал етті.

Көрме туралы ақпараттың жариялануы:
Әл-Фараби атындағы кітапхананың сайтында.
Біздің Instagram мен Facebook парақшаларымызда
Және Youtube арнамызда.

Өздеріңіздің сұрақтарыңызбен ұсыныстарыңызды біздің сайттың төменгі жағында орналасқан
«Кітапханашыдан сұра» рубрикасында қоя аласыздар, сонымен қоса біздің электронды пошта немесе
әлеуметтік желі арқылы ұсыныстарыңызды қалдыра аласыз.



Назар аударғандарыңызға 
рақмет!


