
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

2021 жылдың 2 ақпан күні, сағат 15:00-де Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінде Халықаралық TURKSOY ұйымы жариялаған «Абай» 

альбомының тұсаукесері өтеді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті мен Халықаралық түркі мәдениетінің ұйымы  (TURKSOY) бірлесіп 

ұйымдастырған онлайн-жиынға қазақ елінің зиялы қауым өкілдері, абайтанушы ғалымдар, 

оқытушылар  мен студенттер қатысады. 

Жиынның ашылуында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің ректоры, профессор Такир Балықбаев, Халықаралық TURKSOY 

ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы 

Ұлықбек Есдәулет, ҚР ҰҒА М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

директоры Кенжехан Матыжанов сөз сөйлеп, Халықаралық TURKSOY ұйымы 

жариялаған «Абай» кітап-альбомының тұсаукесер рәсімі жасалады. Жиын соңында 

Халықаралық TURKSOY ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов Хакім Абайдың 175 

жылдық мерейтойының қорытындысы бойынша зиялы қауым өкілдеріне Халықаралық 

Абай медалі және Құрмет грамоталарын табыстайды. 

Кітап туралы қысқаша ақпарат: «Абай» кітап-альбомына ақынның 

шығармашылығына арналған тақырыптық бейнелеу өнері туындылары 

(кескіндеме(живопись), графика) топтастырылған. Жобаның мақсаты -  әдеби туындыны 

қылқалам шеберінің көзімен тану, ұлы ақынның әдеби шығармаларын көркемсурет, 

кескіндеме өнері арқылы таныту, сондай-ақ,  тарихи туындылар мен заманауи еңбектерді 

бір альбомға біріктіру. Жинаққа өткен ғасырдағы және қазіргі заманғы белгілі отандық 

қылқалам шеберлерінің Абай шығармаларын оқи отырып дүниеге әкелген көркемсурет 

туындылары енгізілген. «Абай» жинағы –қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына дайындаған Халықаралық TURKSOY  ұйымының арнайы сыйы. 

Альбом халықаралық ұйымның тапсырысымен «Central Asia Production» 

компаниясы тарапынан ағылшын тілінде Түркияда басылды. Мұрағаттарды іздеу, архив, 

музей материалдарын саралау, тарихи көркемсуреттерді жаңғырту және аударма 

жұмыстарын аталған компания іске асырды. 

«Түркі әлемінің ЮНЕСКО-сы» деген атпен танылған Халықаралық түркі 

мәдениетінің ұйымы (TURKSOY) отыз жылға жақын уақыт бойы түркі әлемінің мәдени 

мұрасын халықаралық деңгейде насихаттау, сақтау және зерттеу жұмысын белсенді түрде 

атқарып келеді. Халықаралық ұйым жыл сайын түркі әлемінің мәдениеті мен өнерінің 

дамуына қомақты үлес қосқан  көрнекті  мәдениет қайраткерлерінің мерейтойларына орай 

атаулы жыл жариялап, «түркі мәдениетінің астанасы», «түркі мәдениетінің күндері» т.б. 

ірі жобаларды іске асырып, түрлі мәдени-шығармашылық шаралар (концерттер, көрмелер, 

қойылымдар, ғылыми-практикалық конференциялар және т.б.) ұйымдастыру арқылы 

түркітілдес халықтардың мәдениетін дүниежүзілік қауымдастыққа танытуда. 

2019 жылы Қырғызстанның Ош қаласында өткен ТҮРКСОЙ-ға мүше 

мемлекеттердің мәдениет саласы министрлерінің 37-ші Тұрақты кеңесінде, қазақтың ұлы 

ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай, Халықаралық ТҮРКСОЙ 

ұйымы аясында 2020 жылды түркі әлемінде «Халықаралық Абай жылы» деп жариялау 

туралы шешім шығарылды. Халықаралық ұйым өткен жылы ақын мерейтойына қатысты 

әлемдік аренада өткізілген ірі жобалардың негізгі ұйымдастырушысы болды. 
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