




2007 жыл – Абай “Қара сөз” 

2008 жыл – М.Әуезов “Қилы заман”

2009 жыл –
М.Жұмабаев 
“Махаббат 
жырлары”



2010 жыл – Ж.Молдағалиев 
“Мен қазақпын”

2011 жыл – Ж.Аймауытов 
“Ақ білек” 

2012 жыл О. Бөкей 
«Қайдасың, қасқа құлыным!»



2014 жыл  С.Мұратбеков
«Жусан иісі»

2015 жыл  І.Есенберлин
«Көшпенділер»

2013 жыл. 
Ф.Оңғарсынова
“Дауа”



2016 жыл  Д.Бабатайұлы
«Шығармалары»

2017 жыл  С.Торайғыров
«Шығармалары»

2018 жыл
Шәкәрім, Б.Момышұлы
Н.Келімбетов.



Әбділда Тәжібаев (1909-1998 ж. т.) - ақын, драматург, 
әдебиет зерттеуші ғалым. 
Филология ғылымының докторы, проф.,
Қазақстан Республикасының халық жазушысы.

Әбділда
Тәжібаев
(1909-1998 жж.) 



«Қазақ совет әдебиетінің тарихында
көрнекті орынға ие болған ақын-
жазушылардың бірі – Әбділда Тәжібаев.
Оның шығармалары идеялық мәні мен
тақырыптарының күнделік, советтік
құрылысқа аса жақын қабысқан
өткірлігімен жұртшылық бағасын ерте
алады. Әбділда талантты және өзіндік
стилі, өзгешелігі бар күшті ақынның бірі
деп саналады».

Мұхтар Әуезов



Туған қалам – Қызылордам – сен едің,
Өзіңде өскен бір жетімек мен едім.
Сен мен үшін биік едің, кең едің,
Сенен артық қала болмас дер едім...



КЕМЕДЕ
Бір кемеде бір қазақ алыс сапар алдында.
Шыға қапты жолға ұзақ жатпай тыныш аулында.
Қуанудың орнына қынжыла ма, не етеді?
Қимай қарап артына жалтақ-жалтақ етеді.
«Европаға саяхат!» айтуға да тамаша.
Аңсайды аулын сол қазақ, алыс жолға қараса.



…Асам деп Алатауымнан қап-қара бұлттар келеді.
Демінен соғып қар, боран қанатын жая төнеді.
Күркірейді көк долы жалтылдатып семсерін.
Тосып тұр оның тау жолын кеудесін кернеп ер сенім.



Отырмын күнді батырып, 
отырмын таңды атырып.

Тағыда кетіп барады,
батысқа күнім ақырын.

Жас терек тастап жапырағын, 
жалаңаштанып келеді.

Жастанар менің топырағым, 
түсіме түнде енеді...







Әбіш Кекілбайұлы
(6 желтоқсан 1939 жыл -
11 желтоқсан 2015 жыл) 

Қазақстанның халық
жазушысы, мемлекет
және қоғам қайраткері.



Ә.Кекілбаевтың шығармашылығы
1962 жылы «Алтын шуақ» , 
1965 жылы «Бір шөкім бұлт».
1974 жылы «Дәуірмен бетпе-бет» сын мақалалар жинағы,
1979 жылы «Тырау тырау тырналар», «Ұйқыдағы арудың оянуы»
1982 жылы «Шыңырау» повестер жинағы, 
1992-93 жылдары Таңдамалы екі томдық,
1995 жылы «Заманмен сұхбат»
1998 жылы «Азаттықтың ақ таңы», 
1999 жылы 12 томдық шығармалары

Романдар
«Шандоз», «Аңыздың ақыры»
«Үркер»,«Елең-Алаң»
«Конец легенды», «Всполохи»
«Плеяды – созвездие надежды»



Марапаттары
Қазақстанның Еңбек Ері
Отан ордені
Назарбаев ордені
ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл медалі
ҚР Парламентіне 10 жыл медалі
Астана қаласына 10 жыл медалі
Құрмет белгісі ордені
Достастық ордені
Қазақстанның Мемлекеттік

сыйлығының иегері
Елбасының бейбітшілік және рухани

келісім сыйлығының иегері (1995 ж.)
Қазақстанның халық жазушысы
Маңғыстау облысының құрметті

азаматы







«Аңыздың ақыры» романы туралы

Бұл кітап — ойшылдықтың жоғарғы сатысынан
қарағанда да, аңыз-әңгімелер мен бүгінгі күннің,
өткен мен бүгінгі күндер тәжірибесінің
қорытпасы, осы компоненттердің барлығы
(әрине, мұның ішінде прозаиктің таланты да бар)
қосыла келе, біздің пікірімізше, бұл
шығармалардың мазмұнын ғана байытып
қоймай, оның көркемдік қасиетін де арттыра
түскен.

Шыңғыс АЙТМАТОВ



1 бөлім. ҚЫЗЫЛ 
АЛМА

2 бөлім. МҰНАРА

3 бөлім. 
МАХАББАТ

4 бөлім. АҢЫЗДЫҢ 
АҚЫРЫ







Ә.Кекілбаевтың кітаптарын
онлайн оқу
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