




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»



Шәкәрім Құдайбердіұлы

(11 шілде 1858-2 қазан 1931) –

ақын, жазушы, философ,

тарихшы, композитор.

Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол 

негізін салған реалистік әдебиет 

дәстүрлерін алға апарушы 

ізбасары



Шәкәрімнің «Үш анығында» 

сөз  болатын  басты  мәселе ар 

ілімінің негізі боп табылатын 

нәрсе  «Адамдағы: ынсап, әділет,  

мейірім - үшеуі қосылып 

ұждан деген шығады. 

Мекемтас Мырзахметов,

филология ғылымдарының докторы





Кәрілік туралы

…Қайратың қалып,

Ақылдан танып,

Кәрілік келсе басыңа,

Кәдірің кетіп,

Заманың өтіп,

Жан жуымас қасыңа.

Кәрілік деген жұмыс бар,

Артында таяу бір іс бар...



* * *

Көкіректе толған шер, көңіл қаяу,

Ермейсің деп елім жау, досым баяу.

Сүйер кісім, сүйенер жақыным жоқ,

Бір өзіңе сыйындым, бір құдай-ау!

Елге көнсем, ақ жолдан адасамын,

Көнбей жүрсем, көп итпен таласамын.

Тек отырсам, тепкілеп шыдатпайды,

Енді қайтіп бұл елмен жарасамын.



Адамдық борышың –

Халқыңа еңбек қыл. 

Ақ жолдан айнымай 

Ар сақта, оны бiл.



Шәкәрімнің үш поэмасы

“Қалқаман - Мамыр” –

лиро-эпикалық жыр

“Еңлік - Кебек” –

әлеуметтік дастан

“Нартайлық - Айсұлу” –

махаббат драмасы



онлайн оқу



Кітап - 28

онлайн оқу



онлайн тыңдау

Аудиокітап - 10





Бауыржан Момышұлы (24 желтоқсан 1910 жыл -

10 маусым 1982 жыл) — Кеңес одағының батыры, 

жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты 

жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик









Б.Момышұлының көптомдық 

шығармалары 



Б.Момышұлының

еңбектері



Құрық деп берсем,

құл болма,

Шыбық деп берсем, 

шіл болма.

Бәрінен де,     

шырағым,

Баяны жоқ ұл 

болма....



Жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін.

Жілігінің майы жоқ жіпке тағып берейін.

Көк сиырдың сүтінен көже жасап берейін.

Оның түзын кім татар, жыламайтын ұл татар.. 

Қызтумас апаның әлди әні



-Кімнің баласысың?

-Мен Момыштың ұлымын.

-Момыш кімнің баласы?

-Момыш – Имаштың баласы.

Осылайша әкем жеті

атаға дейін жетелеп 

отырып санататын...



Бала кезімде мүшелді кезеңдерді тойлаушы еді...

Алғашқы мүшел – нәрестенің 

қырқынан шығатын күн

Екінші мүшел –

баланың 7 жасында

Үшінші мүшел – 13 жаста

Ақырғы мүшел – 25 жаста



Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері

• Әділдікті мойындау - адал кісінің ісі.

• Опасыздық – ойсыздық

• Қуыс кеуде болғаннан артық қорқыныш та, қорлық та жоқ.

• Бақаның бағынан сұңқардың соры артық.

• Намысты нанға сатпа.

• Қарабет болып қашқанша - қайрат көрсетіп өлген артық.

• Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу - сатқындық.

• Именіп жүріп көрген игіліктен - қарсыласып жүріп көрген   

бейнет артық.

• Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше - шындықтың уын ішіп 

өлген артық.



Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері

• Жақсы сөз жанға - жақын, құлаққа - жағымды,

ойға - қонымды келеді. 

• Сөз жылата да, жұбата да алады.

• Тіл тазалығы үшін күрес - ешқашан толастамайтын 

мәңгілік күрес. 

• Тілекке - еңбек тірек. 

• Терлеп еңбек етерсің - тілегіңе жетерсің.

• Тәрбиелі - тәртіптің құлы, Тәртіпті - елдің құлы. 

• Қайратыңа - әдісіңді жолдас ет, әдісіңе - ақылынды жолдас 

ет.

• Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел - құл болмайды. 

• Қайрат етер кезінде - жүк көтерер нардай бол, Ақыл айтар 

кезіңде - жүз жасаған шалдай бол.

• Ылғи алтын іздеме - шоқтың бәрі от болмас.



онлайн оқу



Кітап - 83

онлайн оқу



4.04.1937, Өзбекстан,

Ташкент облысы Жаңажол 

қаласы – түрколог-

ғалым, филология

ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Немат Келімбетов



Немат Келімбетов –

өзі сүйген ұлтының

өмірі мен тарихында өз

орынын алған тұлға

Бахтияр Сманов, 

Н.Келімбетов атындағы                    

Түркітану орталығының басшысы







Өзіңді кеше ғана көрдім, 

ал бүгін сағынып қалдым..

жәудіріген мөлдір жанарыңды,

сүйріктей аққу мойныңды,

үлпілдеген қара шашыңды,

сүйкімді наз-қылығыңды....



Отбасың, жарың, туған балаларың, жора-

жолдастарың...Бұлардың бәрінен де қымбат 

тағы бір нәрсе бар. Ол – ӨМІР. Сол өмірге 

деген құштарлық....



Ең жақсы көретін

қызыңа сыйлайтын гүлді

тек өз қолыңмен үзіп алатын бол. 

Сонда ғана гүлден махаббат

иісі аңқитын болады....



Уақыт – ғажайып ұстаз,

бірақ өкінішке орай, түбінде

ол өз шәкірттерін жалмап

жеп бітеді.Өмірді үйрететін 

де, өмірден әкететін де Уақыт.



Қойның қуанышқа толы, 

шат-шадыман шақта, сенің

кім екеніңді достарың 

танып білетін болады.

Ал өз басыңа бұлт айналғанда 

кімдердің дос екенін 

сен өзің танып білесің......



онлайн оқу



Немат  Келімбетовтің  еңбектері  қазақ 

әдебиетінің абырой-беделіне қосылып отырған 

үлес. Төсекке байланып, тағдыр сынға алған 

кездері Н.Келімбетов рухының мықтылығы-

ның арқасында қазақтың арғы-бергі ұлы 

тарихы мен әдебиетін түгендеп, бай қазына 

жинады. Әлемге қазақ жерінен қандай ұлылар 

өсіп шыққандығын, қазақтың бай әдебиеті, 

бай тарихы болғандығын жеткізе білді.

Нұрлан Оразалин


