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КӨК БАЙРАҚТАҒЫ ҚЫРАННЫҢ МОНОЛОГЫ 5 БЕТТЕ

ERTYS
В ПГУ им. С. Торайгырова со-

стоялся международный инве-
стиционный форум Ertys Invest 
– 2016.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
аким Павлодарской области Бо-
лат Бакауов.

На полях форума участникам 
представилась уникальная воз-
можность обсудить перспекти-
вы реализации инвестиционно-
го потенциала региона в новых 
экономических условиях, разви-
тие транспортно-логистической 
и энергетической инфраструк-
туры, агропромышленного ком-
плекса и т.д. 

Также в рамках форума 
была организована выставка 
инвестиционных проектов, где 
были представлены и разработ-
ки ученых ПГУ имени С. Торай-
гырова.

Результатом плодотворных 
дискуссий стало подписание 
ряда меморандумов о сотруд-

ничестве Павлодарского госу-
ниверситета с АО «Управляющая 
компания СЭЗ «Павлодар»,  ПФ 
ТОО «Кастинг».

В результате достигнутых со-
глашений запланировано соз-
дание  инфраструктуры под-
держки предпринимательства, 
в том числе международного 
научно-технологического хаба, 
выполнение совместных иннова-
ционных проектов с целью ком-
мерциализации и внедрения их 
в производство. Кроме того, со-
глашения предусматривают ор-
ганизацию центров по перепод-
готовке специалистов высшего 
образования для вновь созда-
ваемых передовых инновацион-
ных  предприятий.

В рамках форума состоялся 
конкурс экологических кейсов 
«Enterprise’ solutions», преследо-
вавший целью организовать пря-
мой диалог между промышлен-
ными предприятиями, бизнесом 
и наукой. Ученые ПГУ продемон-

стрировали 30 перспективных 
разработок для внедрения в та-
ких сферах, как техника и тех-
нология, экономика, экология и 
сельское хозяйство.

На полях форума состоя-
лись презентации проектов ре-
гиональной стартап-академии 
Demo Day. По итогам демон-
страции больше всего инве-
сторов заинтересовали такие 
стартапы, как:  национальный 
бренд одежды «Aikerim design», 
мобильный сервис новостей и 
событий региона «Event map», 
сеть мини-кофеен  и ряд других 
бизнес-идей.

Прошедший форум стал не 
просто площадкой для диа-
лога с партнерами, но и дал 
практический результат в виде 
разработки конкретного плана 
совместных действий по вне-
дрению научных открытий в 
производство и выхода отече-
ственного интеллектуального 
продукта на глобальные рынки. 

INVEST – 2016
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ИНВЕСТИЦИЯ – ЕЛ ДАМУЫНА ЖОЛ 
Форум жұмысын Павлодар 

облысының әкімі Болат Бақауов 
ашып, облыстың экономикалық 
әлеуетімен таныстырды. 

Құрметті қонақтар қатарында 
Шығыс Қазақстан облысының әкімі 
Даниал Ахметов болды. Даниал 
Кенжетайұлы форумның инве-
сторлар үшін жаңа мүмкіндіктер 
ашатынын яғни, кіші және ірі 
кәсіпкерлік объектілерінің ашы-
луына жол салынатынын ай-
тып өтті. «Ұсынған жобалардың 
экономикалық негізінің беріктігі 
мені қуантады», – деді Даниал 
Кенжетайұлы. Ол өз сөзінде Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
еліміздегі үздік бес жоғары мек-
тептер қатарында екенін ескеріп, 
өзінің де осы оқу орнының түлегі 
екенін мақтанышпен атап өтті. 

Форумның ресми бөлімінде  
Қазақстан Республикасы Инве-
стициялар және даму бірінші 
вице-министрі Альберт Рау, Го-
мель облысының губернаторы 
Владимир Дворник,   «Strategy 
Partners Group» компаниясының 
президенті Александр Идрисов, 
«Қазақстандық индустрия да-
мыту институты» АҚ басқарма 
төрағасы Айдын Құлсейітов, 
Еуропа қайта құру және даму 
банкінің Қазақстандағы өкілдігі 

директорының орынбасары Асқар 
Намазбаев сөз сөйледі. 

Форум алаңдарында аймақтың 
жаңа экономикалық жағдайындағы  
инвестициялық мүмкіндіктері, 
көліктік-логистикалық және 
энергетикалық инфрақұрылымның 
дамуы, агроөнеркәсіп және 
өңір дамуына қатысты басқа 
да салалардың мәселелері 
талқыланды.  

Сондай-ақ, форум аясында 
инвестициялық жобалар көрмесі 
өтіп, С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ғалымдарының ғылыми жобалары 
қонақтар назарына ұсынылды.  

Нәтижесінде, Павлодар 
мемлекеттік университеті «Пав-
лодар» АЭА басқарушы ком-
паниясы» АҚ, «Кастинг» ЖШС 
ПФ ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды. 

Құжат негізінде кәсіпкерлік 
инфрақұрылымын қолдау 
мақсатында халықаралық 
ғылыми-технологиялық хаб, 
инновациялық бірлескен жоба-
ларды орындау көзделуде. Со-
нымен қатар, келісім бойынша 
қайта құрылатын инновациялық 
кәсіпорындар үшін жоғары 
білікті мамандарды дайындау 
орталықтарын ұйымдастыру қолға 
алынады. 

С. Торайғыров атынадғы Павлодар мемлекеттік 

университетінде ERTYS INVEST – 2016 халықаралық 

инвестициялық форумы өтті.

Шара аясында өндіріс 
кәсіпорындарымен, кәсіпкерлік пен 
ғылым арасында тікелей байла-
ныс орнату мақсатында «Enterprise’ 
solutions» эколгиялық кейс байқауы 
жүзеге асты. ПМУ ғалымдары  тех-
ника, технология, экономика, эко-
логия және ауыл шаруашылығы са-
лаларына енгізуге бағытталған тың 
30 жобаларды көпшілік назарына 
ұсынды.  

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
ғалымдарының үздік инновациялық 
жобалары инвесторлар тарпынан 
жоғары бағаланды. Мәселен, «Start 
up – жыл идеясы» бағыты бойын-
ша Зибагүл Какежанованың суар-

малы жер топырағының құнарлығы 
үшін биогумус алу және қолдану 
жобасы үздік деп танылды. Ал 
ауылшаруашылық техникасының 
тиімді конструкциясын құрастырғаны 
үшін Руслан Мұқановтың және 
жетілдірілген энергетикалық желді 
көрсеткіштерді ұсынған еңбегі үшін 
Бауыржан Шапкеновтың жұмыстары 
екінші орынды иеленді. Ирина 
Анкинаның биотехнология әдісімен 
картоптың егуге арналған вирус-
сыз материалын алу және ауруын 
анықтауға бағытталған жобасы мен 
Павлодар облысындағы керамо-
гранит өндірісін ұйымдастыруды 
көздеген Марат Кудериннің жұмысы 
үшінші орынға лайықты болды.

Ал, экология және қоршаған 
ортаны қорғау бағыты бойынша 
үздік жұмыс – Абылай Жүнүсовтің 
феррохромның аспирациялық 
тозаңынан жентектің жаңа қоспа 
материалын өндіру жобасы. 
Екінші орынды дәнекерленген 
құбырлардың өндірісіндегі 
қалдықтарды шығарудың 
инновациялық технологиясын жа-
сауды мұрат еткен жоба авторы 
Алексей Богомолов иеленді. Үшінші 
орынды Нариман Мапитовтың 
дендрохронологиялық сараптама 
көмегімен Баянауыл ұлттық табиғи 
паркіндегі ағаштарға мониторинг жа-
сау еңбегі ие болды. 

Жанар ЕЛЕШОВА

В ПГУ ЗАПУСКАЕТСЯ
ПРОГРАММА MBA

Начало ноября для ПГУ оз-
наменовалось приездом Майкла 
Грина, который возглавляет де-
партамент по стратегическому 
партнерству Университета Лесте-
ра, в графстве Лестершир, Англия. 

Доктор Грин прибыл в ПГУ, по-
ставив целью развитие далеко 
идущего сотрудничества по цело-
му комплексу образовательных 
программ и дисциплин. Свои пла-
ны доктор Грин подкрепил подпи-
санием 5-летнего меморандума  о 
взаимопонимании между Павло-
дарским  государственным  уни-
верситетом  имени С. Торайгыро-
ва и университетом Лестера. 

Университет основан в 1921 
году и сегодня он входит в ТОП-
200 вузов мира. Сотрудничество 
такого высокорейтингового уни-
верситета с казахстанским вузом 
беспрецедентно. ПГУ им. С. То-
райгырова – единственный в Ре-
спублике университет, где будут 
развернуты совместные образо-
вательные программы с универси-
тетом Лестера.

Сотрудничество ПГУ и универ-
ситета Лестера в числе приори-
тетных целей ставит внедрение 
программы по получению сте-
пени магистра управления биз-
несом (MBA, Master of Business 
Administration), которая имеет ши-
рокую международную аккреди-
тацию. Кроме того, меморандум 
предусматривает развертывание 
академической мобильности для 
студентов, преподавателей, про-
фессоров и сотрудников ПГУ, раз-
работку программы «Foundation» 
для подготовки учащихся старших 
классов к поступлению в крупней-
шие вузы мира с обучением на ан-
глийском языке. 

Майкл Грин выразил уверен-
ность в долгосрочном взаимодей-
ствии, подчеркнув, что в Казахста-
не нет такого партнерства между 
казахстанскими и британскими 
университетами, за исключением 
Назарбаев университета, где со-
трудничество ведется в очень уз-
ких сферах. 

КӘСІБИ ӘРІПТЕСТІК
Жақында С. Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекет- 
тік университетінде ядролық 
химия және технология 
институтының бас директо-
ры, техн.ғ.д, ж.ғ.д., Варшава 
технологиялық университетінің 
профессоры Анджей Г. Хме-
левский атомдық энергияның 
қоршаған ортаны қорғаудағы 
рөліне арқау болған дәрісін 
оқыды. 

Анджей Хмелев-
ский МАГАТЭ-де қызмет 
атқарған, БҰҰ сарапшы-
сы ретінде әлемнің отыздан 
аса мемлекеттеріне сапарға 
шыққан. Ол – «Жылдың алтын 
инженері» атағының иегері, 
білім мен ғылым саласындағы 
еңбегі үшін француздың 
академиялық «Пальма бұтағы» 
орденінің кавалері атағын ие-
ленген. Және де халықаралық 
иррадиация ассоциациясының 

«Өмірдің ғылыми сыйлығының» 
лауреаты атанған. 

Профессор Хмелевскидің 
айтуынша, үйге келетін электр 
энергиясының әрбір киловаты 
мен жылудың әр килокалориі 
қалпына келетін энергия 
көздерінен алынуы үшін мүмкін 
болатын барлық әдістерді 
қолданып «Жасыл технология-
ны» енгізу қажет. Профессор өз 
дәрісінде соңғы 10-12 жылдың 
статистикасын ұсынып, 
адамның іс әрекеті 
Жердің экожүйесіне ықпал 
ететініне баса назар ау-
дарды. 

Дәріскер жер шарының 
кез келген тұрғыны жерде 
табиғатпен үйлесім тау-
ып өмір кешуіне жағдай 
туғызу үшін белгілі 
мәселе бойынша белсенді 
ұстанымды, яғни, «ни-
еттерден» толыққанды 

нақты әрекеттерге ауысу қажет 
екеніне сенімді. 

Профессор Хмелевскиге 
«С. Торайғыров атындағы ПМУ-
інің құрметті профессоры» 
атағын табыс етті. Өз кезегінде 
профессор С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариевке көрсетілген 
құрметі үшін алғысын жеткізіп, 
университеттің әрі қарай даму-
ына тілектестік білдірді.

В рамках Всемирного дня 
качества в ПГУ прошла встреча 
главного специалиста Департа-
мента Комитета технического 
регулирования и метрологии 
министерства по инвестициям 
и развитию РК по Павлодарской 
области Рустемом Ирбатыро-
вым со студентами вуза.

С 1989 года мировая обще-
ственность ежегодно во второй 
четверг ноября месяца отмечает 
Всемирный день качества. 

Во время встречи Рустем Се-
рикович рассказал о правилах 

маркировки продукции. К при-
меру, единый знак обращения 
ЕАС (евразийское соответствие) 
является подтверждением того, 
что продукция  прошла все про-
цедуры оценки соответствия, 
установленные в технических ре-
гламентах Таможенного союза. 

Также студенты смогли по-
лучить ёмкую информацию о 
законе РК «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях». 
Согласно закону при покупке 
ювелирных изделий необходимо 
обратить внимание на наличие 

единого пробирного клейма Ре-
спублики Казахстан с изображе-
нием символа головы барса и 
международной аббревиатуры 
Казахстана «KZ» с кодами упол-
номоченных организаций, а так-
же оттиска именника, наносимого 
самим изготовителем данного из-
делия. 

По словам Р. Ирбатырова, от-
сутствие именника или пробир-
ного клейма на изделии является 
одним из признаков приобрете-
ния нелегально изготовленного 
изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЁН –  ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 
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Байқаудың мақсаты – 
жастардың қоршаған ортаны 
қорғауға және елдегі туристік 
саланың дамуы әлеуетіне назар 
аударуға шақыру. 

Байқау аясында С. 
Торайғыров атындағы ПМУ 
химиялық технологиялар  және 
жаратылыстану факультетінің 
студенттері өздерінің стар-

тап жобаларын ұсынды. Аян 
Есім байқауда «Павлодар об-
лысы үлгісінде Қазақстанның 
медециналық туризмін жетілдіру» 
жобасын ұсынды. 

Алия Тукуева додада 
«Ертіс өзеніндегі (Павлодар 
облысы аймағы) өзен туризмі 
дамуының беталысы мен 
келешегі» тақырыбына арқау 

болған жобасының тұсауын кесті. 
Алияның айтуынша, Павлодар 
облысындағы туризмнің дамуы-
на өңірдегі табиғи ресурстардың, 
бірегей мәдени ескерткіштері мен 
өнеркәсіптердің ықпалы зор.   

«Соңғы кездері жастардың 
туризмге, әсіресе, ішкі туризм 
саласына қызығушылығы ар-
тып келеді. Өкінішке орай, бұл 
кәсіптің өркендуіне әрқашан 
жағдай бола бермейді. Бір кездері 
ата-аналарымыз ұстанып келген 
романтикалық демалыстар – өзен 
және жаяу сапарлар, табиғат 
аясындағы демалулар ұмытылып 
бара жатыр. Осыған байланы-
сты біздің жоба студенттерге 
арналған су туризмін дамыту-
ды және Қазақстанның мәдени-
тарихи ескерткіштері объектілерін 
насихаттауды  мақсат етті», – 
дейді Алия. 

Қазіргі уақытта студент 
технологиялық картасымен, 
жергілікті аймақтың электронды 
маршрут кесте-картасымен, со-
нымен қоса, туристерге арналған 
ұсыныстарымен Павлодар облы-
сы туралы ақпараттық мазмұнды 
мобильді қосымша жасауда.

Жаңалықтар желісі

В праздничной программе приняли участие твор-
ческие коллективы студенческой филармонии и сту-
денты ПГУ им. С. Торайгырова.

С началом интересной студенческой жизни со-
бравшихся первокурсников поздравил ректор ПГУ 
имени С. Торайгырова Арын Орсариев.

В качестве почетных гостей в зале присутствовала 
делегация  ВКГТУ им. Д.Серикбаева во главе с ректо-
ром Шаймардановым Ж.К.

Несколько недель в университете проходили 
смотр-конкурсы среди факультетов ПГУ. Лучшие номе-

ра приняли участие в гала-концерте.  
А для того, чтобы первокурсники могли считать 

себя истинными студентами, в этом году организаторы 
подготовили интересную и оригинальную программу, 
темой которой стал Голливуд. Под вспышки фотокамер 
по красной дорожке прошли обладатели именных сти-
пендий, лучшие спортсмены и активисты ПГУ. В рам-
ках программы вечера также  проводились  различные 
конкурсы, дискотека и в завершение вечера – фейер-
верк.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ- 
ситетінде ІІМ өкілдері мен 
«Қазіргі заман қаһарманы» 
республикалық шарасының 
қатысушылары студенттермен 
кездесті. 

Шара жас ұрпақты  отан- 
сүйгіштікке баулуға және ішкі 
істер органдары қызметкерлерінің 
мәртебесін көтеруге бағытталып 
отыр. 

Салтанатты кездесу бары-
сында қызметін орындау кезінде 
батылдық пен ерлік көрсеткен 
бейбіт күннің батырларына 
құрмет көрсетті.

Павлодар мемлекеттік 
университетінде жиналғандардың 
алдында Алматы қаласы Ішкі 
істер департаментінің ансамблі 
өнер көрсетті.  

Кездесуге «Халық қаһарма- 
ны», «Орталық» Ұлттық Ұлан 
басқолбасшысы полковник 
Қайрат Үмбетов қатысты. Қайрат 
Жарылқасұлы әскери дайындық 
барысында гранатаның жарылуы 
кезінде жауынгерді өз төсімен жа-
уып, аман алып қалған. Осы ерлігі 
үшін ол жоғары марапатқа лайық 
деп танылған. 

Одно из самых крупных моло-
дежных объединений ПГУ накану-
не отметило свой день рождения.   

«Комитет по делам молоде-
жи – это ярмарка возможностей 
для студентов: проявить свой по-
тенциал, получить новые практи-
ческие знания. Если у  вас есть 
идеи и желание работать над ин-
тересными проектами в дружной 
компании неравнодушных людей, 
вы можете стать полноправным 
членом КДМ» – сказала предсе-
датель объединения Акбота Са-
рыбай. 

Отчасти молодые люди стали 
новаторами, внеся некоторые из-
менения во взгляд на студенче-
ское самоуправление. 

Добрые слова поздравления и 

напутствия высказал ректор ПГУ 
имени С. Торайгырова Арын Ор-
сариев. 

Почетным гостем праздни-
ка стал управляющий партнер 
«Rakurs Consulting Group» Досым 
Кыдырбаев. «Я для себя открыл 
здесь многие вещи. Меня очень 
подкупил демократический дух 
партнерства и равенства в отно-
шениях, что позволяет молодым 
людям самореализовываться, а 
взрослым подпитываться иде-
ями и духом авантюризма. Сво-
бода сидит внутри нас. Если у 
нас есть, что сказать, мы всегда 
найдем способ самовыразиться. 
Я считаю, что ваша площадка 
является для этого идеальной», 
– сказал Досым Хамитович. 

В концертном зале Павлодарского государственного университета имени 
С. Торайгырова состоялось гала-посвящение в студенты ПГУ им. С. Торайгырова.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
студенттері «Қазақстан туризмі» республикалық байқауында (Астана қ.) 
үшінші орынды иеленді. 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТОЛАҒАЙ ТАБЫСТАРЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КДМ

Б Е Й Б І Т
Е Л Д І Ң  Е Р Л Е Р І

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТИЛЕ «ГОЛЛИВУД»
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ҒЫЛЫМҒА АДАЛДЫҚ
Филология ғылымдарының докторы, профессор, «Құрмет» орденінің иегері Жүсіп Қуандық Пазылұлы биыл жетпіс бестің 
белесіне жетті. Ғалым – қазақ әдебиетіне 60-ыншы жылдары араласқан еңселі ғалымдарымыздың бірі. М. Әуезовтің 
әңгімелерінен зерттеуден басталған соқпақ жол бүгінгі күндері соңынан сансыз шәкірт ерткен даңғылға айналды. 

Жүсіп Қуандық Пазылұлы 
1941 жылдың 2 қарашасында 
Павлодар облысы, Баянау-
ыл ауданы, қазіргі Мәшһүр-
Жүсіп ауылында (бұрын 
«Жаңа жол» колхозы атанған) 
туған. 1959-1964 жылдары 
Алматыдағы Абай атындағы 
Қазақтың педагогикалық 
институтының тарих-филоло-
гия факультетінде оқып, қазақ 
тілі, әдебиеті және тарихының 
мұғалімі мамандығын игеріп 
шығады. Оқуын аяқтағаннан 
кейін, Қазақ КСР Ғылым 
академиясындағы М.О. Әуезов 
атындағы «Әдебиет және өнер 
институты» аспирантурасын-
да білімін тереңдетуді мақсат 
етеді. 1968 жылдан бастап 
Қазақ КСР Жоғары және арнау-
лы орта білім министрлігі жол-
дамасымен Семейдің Н.К. Круп-
ская атындағы педагогикалық 
институтындағы қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының аға 
оқытушысы болып қызметке ор-
наласты. 

1969 жылы Қазақ КСР ҒА 
М. Әуезов атындағы «Әдебиет 
және өнер институты» ғылыми 
кеңесінде «Қазақ прозасындағы 
тартыс және жаңа адам» 
тақырыбында кандидаттық дис-
сертация қорғады. 1973 жыл-
дан сол кафедраның доценті 
және кафедра меңгерушісі 
болып еңбек етті (1978 жылға 
дейін). 1994 жылы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясындағы М.О. Әуезов 
атындағы «Әдебиет және 
өнер институтының» фило-
логия ғылымдарының докто-
ры ғылыми дәрежесін беру 
жөніндегі мамандырылған 
кеңесінде «Қазіргі қазақ 
лирикасындағы стиль және 
бейнелілік» тақырыбында 
докторлық диссертация 
қорғады. 1996 жылы Қазақстан 
Республикасының Минис-
трлер кабинеті жанындағы 
жоғарғы аттестациялық коми-
сиясы шешімімен Қ. Жүсіпке 
әдебиеттану профессоры 
ғылыми атағы берілді.

1995-1997 жылдар 
аралығында Қ. Сәтбаев 
атындағы Екібастұз инженерлік-
техникалық институтын-
да филологиялық пәндер 
кафедрасының меңгерушісі 
және Екібастұз жоғарғы 
педагогикалық колледжінде 
қазақ филологиясы кафедра-
сы меңгерушісі болып қызмет 
атқарды. 1997 жылдан ба-
стап С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіндегі қазақ фило-
логиясы кафедрасының және 
Павлодар университетіндегі 
мемлекеттік тіл кафедрасының 
меңгерушісі болып еңбек етеді. 
Бұл жылдардағы еңбегі үшін 
С.Торайғыров атындағы  Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
құрметті  кафедра меңгерушісі 
атағына лайықты деп таныла-

ды.
1991 жылы Қазақстан жоғары 

білім министрлігі «Қазақстанның 
ағарту үздігі» белгісімен мара-
паттады. 1979 жылдан – КСРО 
Жазушылар Одағының, 1992 
жылдан Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі атанды.

Ғалымның С. Қасқабасов, 
М. Мағауин, С. Әшімбаев, 
Т.Жұртбаев секілді ғалымдар- 
мен бірге бастау алған іргелі 
ғалым ойлары бүгінгі әдебиет 
ғылымында жеке мектепке ай-
налды. Оның терең қаралып, 
қордалы ойымен ерекше-
лер еңбегінің бірі – «Қазақ 
лирикасындағы стиль және 
бейнелілік». Бұл жетпіс жылғы 
саясат сергелдеңінен кейінгі 
қазақ әдебиетінің құнды мұрасы 
поэзиясы жөнінде жазылған 
ұлт мүддесін ту еткен еңбек. 
Зерттеуде аты енді ғана жарық 
көрген Мағжан, Шәкәрім, 
Мәшһүр-Жүсіп туындылары 
алғаш рет талданса, Сәкен, 
Ілияс, Бейімбет шығармалары 
тәуелсіз әдебиет тұрғысында, 
егемен ел зерттеушісі биігінде 
талданады.

Ғалым өзінің еңбек жолын-
да қазақ тілінің туын көтеру, 
мемлекеттік тілдің мерейін асы-
руды басты мақсат етті. Шырай-
лы шәкірт, оқуға құштар оқушы 
өсіруді мұрат қылды.

Жазушы ретінде бірнеше 
көркем шығармалар жарияла-
ды: «Бір әйелдің өмірі»  (1975 

ж.), «Армандастар» (1979 ж.), 
«Қыздар, жігіттер» (1981 ж.), 
«Ұл мен қыз» пьесасы Абай 
атындағы Семей музыкалық 
драма театрында 1980-1986 
жылдар аралығында қойылды.

1991 жылдан күні бүгінге 
дейін республикалық «Абай» 
журналының алқа мүшесі, ал 
1975-1984 жылдар аралығында 
Қазақ КСР Ағарту министрлігінің 
қазақ тілі мен әдебиетіне 
арналған жинақтарының 
алқа мүшесі болды. Кейін 
зерттеле бастаған М.Ж. 
Көпееевтің алғашқы екі томдық 
тандамалысының (Ғылым,1990, 
1992 ж.) алқа мүшесі болумен 
бірге жалпы Мәшһүртану ілімін 
ұйымдастыру жұмысын жүргізіп 
келді.

«Мәшһүр-Жүсіп оқулары» 
атты республикалық ғылыми 
конференциясы да Қуандық 
ағаның мұрындық болуымен 
жүзеге асады. Бұған дейін 
2 докторлық, 3 кандидаттық 
дсиссертацияға оппонент, 2 
кандидаттық диссертатцияға 
ғылыми жетекші болды. 
С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университет- 
інің 3 аспирантына жетекшілік 
етті. Қ.П. Жүсіп республикада 
қорғалып жатқан кандидаттық, 
докторлық диссертациялардың 
көбіне пікір жазып, 
республикадағы қазақ филоло-
гиясы ғылымы дамуына атсалы-
сып келеді.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?
Бейбарыс Ақай,
С. Торайғыров атындағы ПМУ 2 курс студенті.

Негізі хазақ хандығы - Алтын орда, Шайвани хандығы, Әмір 
Темір билігі. Осы үш хандықтың Сыр жеріне таласу арқасына 
қазақ хандығы құрылды. Себебі, Әмір Темір билігінде тоқсан 
екіден астам ру болды. Сол ру-тайпалар қазақ хандығына енді. 
Оларды бастаған Керей мен Жәнібек. Бұл тұлғалар қазақтың 
алғашқы хандары ретінде тарихта қалды.

Нұржайна Сапарғали,
Foundation факултетінің білім алушысы.

Керей хан Болат Сұлтан ұлы Орыс хан шөбересі 1465-1474 жыл-
дары билеген. Әз Жәнібек хан Барақ хан ұлы, Орыс хан шөбересі 
1474-1480 жылдары ел биледі. Қасым хан Әз Жәнібек хан ұлы 1911-
1522 жылдары ел басында болады. Ал, Шығай хан  Жәдік сұлтан ұлы 
1580-1582 жылдары патшалық етеді.

Талшын Өміржанова,
С. Торайғыров атындағы ПМУ 2 курс студенті.

Тәуке хан. Қазақ халқының халық болып қалыптасу кезеңіндегі 
Тәуке ханның алар орны ерекше. Ал қазақтың заңдарына келер 
болсақ, Тәуке ханның есімі Қасым ханның қасқа жолынан бастау 
алған алғашқы заң «Жеті жарғыны» жасаушы ретінде тарихта ал-
тын әріппен жазылған хан десем, еш қателеспеймін. Ол таққа оты-
рып, әке ісін алға жалғап, оның саясатын жүргізгенімен, оны жүзеге 
асыруға келгенде бұрынғы сүрлеумен кетпей, өзіндік жаңа жолмен 
жүрді. Ол жұртқа сөзі жүретін, беделімен елдің бірлік-берекесін 
кіргізетін ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды, 
ақыл-ой, парасат үстемдігін орнатты. Тәуке хан ел билеген кезді 
«қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» берекелі заман болды деген 
халық бағасын алған.

Ер-Жәнібек деген кім? Ол жа-
стай әке қамқорлығынан ай-
ырылып анасымен бірге өмір 
кешкен. Оны  анасы әке орнын 
жақтатпай нағыз ер жігіт етіп 
өсірген. Ол 16 жасында отау иесі 
атанып, 17 жасында қолына 
қару алып, соғысқа аттанған. 
Абылай ханның үлкен қолының 
қатарына қосылған. Қара 
халқының қамы үшін ертеңгі 
ұлы құл, қызы күң, болмауы үшін 
әскер қатарына қосылып, ба-
тыл шешімдер жасайды.

Сауалнаманы жүргізген Ерген Жанболат, Жұлдыз Бәделхан

Міне, біз жуырда ғана 
Қазақ хандығының бес жүз 
елу жылдығын ел болып атап 
өттік. Абылай дарынды хан, 
аса ірі қайраткер, қолбасшы 
болды. Әбілмәмбет ханның 

Ғибрат пен өнегеге толы 
мерейтой иесін туған күнімен 
құттықтап, зор денсаулық,  
шығармашылық табыстар 
тілейміз! Қуандық Пазылұлы 
әрдайым ұлты үшін қызмет 
ететін тұлғалардың қатарынан 
табылады. Мәдениет, руха-
ният саласында атқарған 
қыруар еңбектері бүгінде 
жас ұрпақты елін, жерін 
сүюге, ұлттық тағылымды 
ардақтауға  тәрбилеуде. Оның 
бүгінде ойының тереңдігімен, 
ұсыныстарының өткірлігінен 
туындаған көптеген қоғамдық 
пікірлері ел мүддесіне жарауда.

Қуандық Пазылұлы қазақ 
әдебиеті ғылымында өзіндік 
сара жолын салды, дара 
ғалым, ұлағатты ұстаз атан-
ды. Еңбектің арқасында. 
Дегенмен, оның кәсіби 
тағдырына жүктелген жолдың 
ауыр болғаны да мәлім. Ата 
жолы, ата есімі, ата еңбегі 
Қуандық Пазылұлының 
еңбегіне шамшырақ, өміріне 
жол сілтер бағдар болды.

Жанар ЕЛЕШОВА 
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Тілеуберді Мәулет,
Foundation факултетінің 
білім алушысы.

Азамат Қуантқан,
Foundation факултетінің білім 
алыушысы. «Алыстан орыс, қытай – ауыр салмақ.

Жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ.

Артында ор, алдында көр, жан-жағы жау

Сол кезде елге қорған болған Абылай,

Көп жаудың бірін шауып, бірін арбап».

тірі кезінде қазақ халқы оны 
өзінің қорғаушысы, көсемі са-
нады. Ол патша өкіметінің 
губернаторларының ыңғайына 
жүрмеді. Елінің еркіндігін, 
бостандығын қорғай білді. 
Қазақ халқының аса көрнекті 
ақыны Мағжан Жұмабаев 
«Батыр Баянда» Абылайдың 
саясаткерлігін былай 
суреттепті:
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ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ
 МАРКА ТВЕНА

КӨК БАЙРАҚТАҒЫ ҚЫРАННЫҢ МОНОЛОГЫ

Т Ә У Е Л С І З Д І К К Е   2 5  Ж Ы Л

Өмірім менің өлеңмен ғана құралған,
Алдымнан тосқан қаншама шаттық мұң арман.
25 жылдық тәуелсіздікке жыр жазссам,
Не жазып отыр демессің мына оралман.
           25-ке толған шақта алашым,
           Жыр арнамай қалай ғана қаласың.
           Елім жерім атамекен деп келген,
           Ұрпағыңның жыр шашуын аларсың.
Тілеймін саған ақындық сәби жүрекпен,
Жыр арнап саған өтермін мәңгі жүректен.
Тәуелсіздігің мәңгілік болсын асыл ел,
Еркіндік болсын тірегің, қара жерге гүл еккен.
           Қиындықпен нұрлы күннің батқаны,
           Ақ үмітпен атқан әр бір таңдары.
           Бостандықты аңсап өткен арманы,
           Барша қазақ басын қосқан сол күнде.
           Қазағымның Нұрсұлтандай тарланы!
Ерте заман бабамыздың жан тері,
25 жыл Елбасының жасап жатқан еңбегі.
Қиындықта бірлігінен танбаған,
Дара халық қазағымның ерлері.
           Елдік алды Қазақстаным ел болды,
           Дамуында нөсерлеткен сел болды.
           Егеменді қазақ дейтін ел барын,
           Барлық әлем танитұғын кез болды.
Жаса қазақ мың жасағын танбағын,
Жас ұрпақтар ақта баба арманын.
Осындай бір мерекеге жыр жазған,
Қазағым деп келген сенің тарланың!!!

Бұл  далам  байтақ  далам, ғажап  далам, 
Сүйсінер  басқа  ұлттар,  азат  далам.
Еліміз  тату-тәтті  ғұмыр  кешіп, 
Толыпты  жиырма беске  Қазақ  далам. 

Бұл  күнді  мақтан  қылып  айта аламыз.
Бабалар  жан  аямай  қорғап  қалған,
Кешегі  Сұраншың мен  Саурығыңдай
Ержүрек  батыр  туар ме екен енді саған.

Бүгінгі  күн  шырқалып  азаттық  ән 
Көк  байрағың  аспанда  қалықтаған.  
Сағыныштың  шомылып  теңізіне  
Құшақ жая қандасын қарсы алған.

Тәуелсіз  ел  атағын  алу  үшін  
Қанша  адам  жан беріп, өмір қиған 
Бүгін  міне,  соларды  еске  алып,
Еріксізден  жүректен  өлең  туған. 

Нағыз  қазақ  тойла  бүгін  тойыңды, 
Құтты  болсын  Тәуелсіздік  дүбірлі!
Құаныштан  жарылардай  жүрегім,  
Толқып  тұрмын,  шалқып  тұрмын  бір  түрлі.

Аяқбау деп аяғыма сор таққан,
Желкелеген жетпіс жылдық азап мұң.
Томағымды сыпырған соң желтоқсан,
Байрағына кестелендім қазақтың.

Бәйшешектер 25 рет гүлдеді,
Қар құрсады 25 рет даланы.
25 жыл желбіретіп тұр мені
Саумалдайын сайын дала самалы.

Еш кезім жоқ қате көріп алжасқан,
Қырағылық қыранға тән бір әдет.
Қазақстан қадамына әр басқан,
Содан бері келемін мен куә боп.

Биік самғау қасиетім менің де,
Биіктігім беделімді танытпақ
Сидней мен Лондон, Пекин төрінде
Шырқау көкке көтерілдім қалықтап.

Жеңістеріне атой салған жең түріп,
Қазақ деген текті жұртқа тамсанам.
Азулы елдер байрағымен тең тұрып,
Ақордада елшілерді қарсы аламын.

Бізді бүгін жатсынбайды шартарап,
Мен бармаған ел қалды ма жаһанда.
Қазақ сенің үмітіңді арқалап,
Елбасымен бірге аттандым сапарға.

Менен биік күлімдейді азат күн,
Шуағына бөлеп бақыт жөргегін.
Егеменді тарихында қазақтың
Тек жеңістер, қуаныштар көргенім.

Қайта берген тілін, дінін қазақтың,
Тәуелсіздік шіркін қандай сүйікті ең.
Қазақ сенде мәңгі болсын азат күн,
Менде мәңгі желбірейін биіктен.

Досжан Мұратбекұлы

30 ноября 1835 года  в дере-
вушке Флорида  штата Миссури 
родился будущий гениальный 
писатель и журналист Марк 
Твен, который впоследствии 
подарил миру бессмертные 
произведения, с которыми мы 
познакомились еще в школе. Я 
зачитывалась  приключения-
ми Тома Сойера и Гекльберри 
Финна. Именно они зародили во 
мне любовь к книгам. И ко дню 
рождения человека, который 
посвятил немало времени тому, 
чтобы сделать наше детство 
еще более ярким и заниматель-
ным, я хотела бы рассказать о 
десяти интересных фактах из 
его жизни.  Ведь сам писатель 
был  великим экспериментато-
ром и очень неординарной лич-
ностью, который делал всё, что 
бы привлечь внимание. Я хочу 
рассказать вам о приключениях 
самого Марка Твена.

1. Сэмюэль Лэнгхорн Кле-
менс - настоящее имя писателя, 
но всю свою жизнь он работал 
под псевдонимом Марк Твен.

2. Он работал помощником 
лоцмана на судне и регулярно 
выполнял рейсы по реке Мис-
сисипи. В этот период Сэм и 
выбрал себе псевдоним «Марк 
Твен», что дословно означает 
«метка две сажени»- отметка, 
которая  показывает, что до-
стигнута минимальная глубина, 
пригодная для прохождения 
морских судов.

3. Марк Твен девять раз пе-
ресек Атлантический океан, по-
бывал в Палестине и Одессе.

4. Марк Твен носил только 
белые костюмы, в его гардеро-

бе их было более двух десят-
ков. И обязательно его образ 
дополняли белая шляпа и крас-
ные носки.

5. Его творчеством   увле-
кался ученик Эйнштейна Нико-
ла Тесла, с которым тесно дру-
жил Марк Твен.

6. Сэмюэль был первым пи-
сателем, который печатал свои 
произведения на пишущей ма-
шинке.

7. Писатель был очень азар-
тен, обожал бильярд и очень 
часто играл на деньги.

8. После смерти жены Оли-
вии и трёх из четырёх его детей 
Марк впал в депрессию, которая 
и послужила написанию его по-
следних романов, героем кото-
рых был сам Сатана, в его про-
изведениях он завладел всем 
миром и жизнью писателя в том 
числе. Роман «Таинственный 
незнакомец» вышел посмертно.

9. За всю свою жизнь он на-
писал тридцать книг и более пя-
тидесяти писем.

10. Марк Твен скончался от 
стенокардии 21 апреля 1910 
года. В его честь американцы 
назвали кратер на Меркурии.

Марк Твен родился в год, 
когда на землю прилетела 
комета Галлея. Писатель 
придавал этому факту очень 
большое значение и говорил: 
«Я пришел в этот мир вме-
сте с кометой Галлея  и по-
кину его вместе с ней». Так и 
случилось: в 1910 году, когда 
умер Марк Твен, комета Гал-
лея вернулась на Землю.

Вероника РУСАНОВА
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Құбыл БІРЛЕСБЕК

Бәделхан  Жұлдыз
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Бетті дайындаған Анастасия ПАВЛЮК 

1. Адамда екі жүрек бола ма?
Иә, бірақ өте сирек
Екі жүрек ұрықтың бітісіп кетуінен туындайды. Егер бұл үрдіс қандай 

да бір себептермен бұзылған жағдайда ұрықтал жеке жүрек ретінде 
дамыйды. Әдетте, мұндай ерекше эмбриондар екі жүректің ретсіз 
жұмыстарына байланысты қан айналымының бұзылуынан туылмай 
жатып өмірін тоқтатады. Алайда, осындай жүректердің иесі қарттыққа 
дейін өмір сүруі де мүмкін. Тек кейбір жағдайларда кардиохирургтар 
науқасқа өз жүрегінің орнына емес, қосымша донарлық жүрек салады. 
Осылайша адам екі жүрекпен өмір сүреді. 

2. Какая самая низкая температура зафиксирована у человека?
14,2 градуса без контроля врачей
В феврале 1994 года в канадской провинции Саскачеван двухлет-

няя девочка провела 5 часов на 20-градусном морозе, и ее температу-
ра опустилась до 14,2 градуса. Девочку спасли. Для взрослых рекорд 
составляет около 16 градусов. Большинство людей умирает, когда тем-
пература их тела падает до 26–25 градусов. Но в хирургии применяется 
охлаждение до 8,8 градуса: медицинская аппаратура позволяет без-
опасно выводить организм из этого состояния.

3. Микробтар тез тарала ма?
Сағатына ондаған метр
Микроағзалар – бактериялар, вирустар, саңырауқұлақ спорала-

ры және т.б. ғимарат ішінде, жиі жағдайда адам терісі мен киімдерінде 
қолданыс заттары арқылы ауа бағытымен броундық қозғалыспен та-
райды. Таралу жылдамдығы көптеген факторларға байланысты. Де-
генмен, пәтердің яки қонақ бөлменің жалғыз бір жеріне кіргізілген бак-
териялар 3 сағатта ғимараттың барлық бұрышынан табылады. Аризон 
ғалымдарының жуырда жасаған тәжірибесі үлкен кеңсе ғимаратын ви-
рустар 2 сағаттан 3 сағатқа дейін толық жаулап алатынын көрсетеді.  

4. Почему свадебное платье белое.
Из за королевской моды

До середины XIX века и в За-
падной Европе, и в России невесты 
надевали свадебные платья разных 
цветов, но чаще всего красного. На-
пример, в стихотворении Николая 
Цыганова «Не шей ты мне, матуш-
ка, красный сарафан» ( 1830 г.) речь 
как раз идёт о свадебном наряде. 
Мода на белое широко распростра-
нилась после 1840 года, когда в 
Англии состоялось бракосочетание 
королевы Виктории с принцем Аль-
бертом. Виктория любила кружева 
и, желая украсить ими подвенечное 
платье, выбрала для наряда белый 
цвет. Пример королевы оказался 
популярен, и по сей день невесты 
одевают белые платья.

6. Есть ли у радуги начало и конец?
Нет
Радуга образуется в результате преломления и от-

ражения солнечного света в крошечных водяных каплях, 
которые висят в воздухе. У земли она обрывается по-
тому, что там мало капель или что-то заслоняет солнце. 
Однако если подняться над землей, то становятся вид-
ны нижние участки дуги. В идеальных условиях в полете 
можно даже увидеть радугу как замкнутую кривую, ко-
торая окружает точку, диаметрально противоположную 
Солнцу. Но такие условия складываются очень редко.

7. Уайымынан адамдардың 
шашы ағара ма?

Иә, бірақ бірден емес
Шаш түйінінің жасушасындағы 

пигмент синтезінің таусылуы-
нан шаш ағарады. Бұл үрдістің 
механизмі белгісіз. Адамның 
жаман эмоцияларға берілуі бұл 
үдерістің жылдам дамуына ықпал 
етеді. Жаңадан өсіп келе жатқан 
шаштар ғана ағарады: денедегі 
шаштар өлі жасушалардан тұрады 
және өсіп кеткен шаштар өз түсін 
өзгерте алмайды.

8. Можно ли умереть от смеха?
Можно

Такие случаи известны со вре-
мен Античности, а несколько смертей, 
спровоцированных неудержимым сме-
хом, документированы начиная с XVIII 
века. Непрекращающийся смех может 
быть проявлением опасного заболе-
вания, например инфаркта продолго-
ватого мозга, в котором расположен 
центр управления автоматическим ды-
ханием. Как правило, непосредствен-
ной причиной гибели смеющегося 
человека оказывается удушье, сердеч-
ный приступ или инсульт.

9. Саусақты сытырлату зиян ба?
Жоқ деп айтуға болады

Саусақтарды сытырлату жаман 
әдет саналады. Ортопедтер мұндай 
жаман әдеттен тез арылуға кеңес 
береді. Америкалық дәрігер Дональд 
Ангер ерекше эксперемент жасаған. 
Ол 60 жылға жуық күнделікті сол 
қолының саусақтарын ғана сытыр-
латып жүрген. 83 жасқа келгенде ол 
өзінің саусақтарындағы буындардың 
ерекшелігін байқаған. Оның бір қолының 
саусақтарында артрит белгілері 
байқалмаған. Бұл зерттеуі үшін ол 2009 
жылы Нобель сыйлығы иегері атанған.  

10. Где и когда появился первый 
небоскрёб?
В Йемене

Первый небоскреб в современ-
ном понимании (с металлическим 
каркасом) был построен в Чикаго в 
1885 году и имел 10 этажей. Однако 
в Йемене еще в XVI веке появился 
городок Шибам, состоящий сплошь 
из высотных зданий: около 500 до-
мов из саманного кирпича. В самой 
высокой башне восемь этажей. Го-
род до сих пор обитаем, в нем про-
живает около 7000 человек.

5. Неге бір жылда 12 ай?
Бір жылда 12 жаңа ай
Бағзы кезден бері адамдар 

қайталанатын табиғат құбыластарына 
қарап уақытты есептейтін болған. 
Мәселен, жыл – өзеннің тасуынан 
келесі тасуына дейінгі уақыт. Ал, ай 
– айдың туылуынан келесі туылуы-
на дейінгі, яғни, шамамен 29,5 тәулік 
аралығындағы уақыт. Жылына шама-
мен осындай 12 уақыт аралықтары бар. 
Сол себепті, айлық жыл күндік жылдан 
қысқа келеді. Көне мысырлықтардың 
күн күнтізбесінде 365 күн: 30 күннен 
12 ай және еш айға енбейтін жыл 
соңындағы 5 күн. 
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Как известно, письменность зародилась много веков назад. Согласно 
исторической справке, она появилась примерно к 3300 г. до н.э. в Шу-
мере, к 3000 г. до н.э. в Египте, к 2000 г. до н.э. в Китае. Во всех реги-

онах этот процесс шёл по одной схеме: рисунок – пиктограмма – иероглиф 
– алфавит (последний появился у финикийцев в 1 тыс. до н.э.).

ПОСРЕДНИКИ УМА
За годы эволюции вместе с развитием человека стали 
появляться всё новые способы передачи мыслей на 
письме.

   Печатная машинка

Первые попытки изобретения того, что впоследствии станет на-
зываться пишущей машинкой, относится к XVIII веку. В 1717 году 
главный машинист старейшей лондонской водопроводной ком-
пании Генри Милл получил патент на устройство, отпечатывающее 
буквы.

Спустя полтора столетия, когда в 1874 году на рынке появились 
первые машинки фирмы «Remington», спрос на них поначалу был 
ничтожным. 

Первая пишущая машинка, имевшая практическое значение, 
изобретена американским типографом Кристофером Латамом 
Боулзом в соавторстве с Сэмюэлем Суле. Вначале она предназна-
чалась только для нумерования страниц в счётных книгах, потом 
сообразили, что по тому же принципу можно печатать и слова.

Нынешний лидер в области производства бытовой электронной техники компания «Sony» основана 
в 1946 году Акио Моритой. Первоначальное название «Tokyo Tsushin Kogye Kabushikakaika» она сменила 
на «Sony» в 1958 году. Любопытно, что, в отличие от традиции, существующей в Европе, где инженеры и 
дизайнеры известны широкой публике и часто модели носят их имена, в Японии команда, создающая 
знаменитую на весь мир технику, остается анонимной.

Предшественники ручки

Одним из древнейших предшественников современной ручки является появившийся в Междуре-
чье стержень, который оставлял клинообразные отпечатки в глине.

В Египте, а также Греции и Риме для письма служила тростниковая палочка со специально заточен-
ным (подобно перу) концом – ка́лам (от греч. «каламус» – «тростник»).

Египтяне изобрели и прообраз авторучки – свинцовую трубочку с заострённым концом, куда встав-
ляли тонкую тростинку, 
заполненную тёмной 
жидкостью. В Китае с 
глубокой древности пи-
сали и нередко пишут 
до сих пор кисточками, 
обмакивая их в чёрную 
или цветную тушь. 

В античные времена 
для записи на восковых 
табличках использова-
лось стило́ – заострён-
ная деревянная или ме-
таллическая палочка. 

В Армении уже в 
XII веке существовала 
своего рода шарико-
вая ручка – бамбуковая 
палочка с заполненным 
чернилами шариком 
внутри.

Перо

В Европе Средних веков и Нового времени главным инструмен-
том для письма стало птичье перо – лебединое, павлинье, а чаше 
всего гусиное. Его предварительно обезжиривали, несколько раз 
погружая в раскалённый песок, затем очень острым, специаль-
ным перочинным ножом кончик аккуратно обрезали наискось и 
немного надрезали вдоль, чтобы перо набирало и удерживало 
чернила. Использовали его как в естественном виде, так и поме-
щая в ручку-держатель,

Попытки выпустить 
в продажу долговеч-
ное металлическое 
перо предпринима-
лись с конца 18 в., но 
ранние его варианты 
не имели продольной 
прорези и потому «не 
пошли». Удовлетвори-
тельная конструкция 
появилась только в 
конце 30-х гг. 19 столе-
тии в Англии и Германии. Стоила новинка дорого, но расходилась 
бойко. 

В России перьевая ручка прожила почти до 80-х годов 20 сто-
летия. Даже исчезнув из школьных ранцев – а вплоть до 60-х годов 
в советских школах продолжали считать, что для такого предмета, 
как чистописание никакая другая ручка, кроме перьевой, не го-
дится, – она ещё долго сохраняла свои позиции в сберкассах, на 
почтах и в жэках, где с ее помощью посетители заполняли различ-
ные бланки и квитанции

Вечное перо 

В начале XX в. стала стремительно 
распространяться по миру, вытесняя 
перьевую, автоматическая черниль-
ная ручка, или, как её тогда называ-
ли, «вечное перо». Есть сведения, что 
впервые подобное устройство было 
запатентовано Ф. Фолием в 1822 году, 
а житель Нью-Йорка Л. Вотерман усо-
вершенствовал его, получив патент на 
авторучку в 1884 г., и конструкция эта 
почти не изменилась до сегодняшнего 
дня

Шариковая ручка

В 1938 г. венгерский журналист Ласло Биро 
запатентовал в Париже изобретение шарико-
вой ручки. Мысль наполнить ручку быстро вы-
сыхающими чернилами подсказало наблюде-
ние за печатью газет на ротационной машине, 
где использовалась быстро сохнущая краска. 
Биро заменил перо в ручке на свободно вра-
щающийся шарик. Года через два новое изо-
бретение появилось в Аргентине, куда эмигри-
ровал Биро, а затем в США.

Простой карандаш

В 1565 г. в Англии впервые обнаружили залежи графита, давав-
шего на бумаге великолепный густой тёмный штрих. Художники 
буквально вцепились в находку, и английский графит начали экс-
портировать по всей Европе. Во Франции, где не существовало это-
го ископаемого, вскоре изобрели и пустили в продажу соус, иначе 
Парижский карандаш (чёрный или серый, из смеси сажи с белой 
глиной), позволявший как рисовать, так и писать влажной кистью. 
Эффект от сухого соуса получался почти такой же, как при исполь-
зовании графита, – широкие, бархатистые тёмные штрихи.

Для того, чтобы нанести живописный мазок на холст или запе-
чатлеть строфу стихотворения, мы нуждаемся в посредниках: путь 
из глубины сердца и ума до бумаги, папируса или камня был бы не-
возможен без тех разнообразных инструментов, что изобрёл чело-
век за тысячи лет своего существования. 

Источник: Современная Энциклопедия «Мир вещей»

Страницу подготовила: Валерия ДЖЕМБЕТОВА
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СИНДРОМ ВОСЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ 
– ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Совсем недавно вышла монография «Синдром восьмого поколения», в ней автор Серик Каирбекович Бастемиев рассмо-
трел процессы становления, развития и распада государств. И в итоге автор пришел к выводу, что междоусобицы и раз-
рушения кочевых государств  Евразии происходили по причине «синдрома восьмого поколения». 
Сегодня ассоциированный профессор кафедры «Правоведение» Серик Каирбекович рассказывает о том, как проходила ра-
бота над его монографией.

– Почему вы решили напи-
сать монографию о истории, 
ведь Ваша основная специали-
зация это «правоведение»?

СК: Во-первых, у меня канди-
датская диссертация связаны с 
историей:  «Историко-правовой 
аспект исправительных учрежде-
ний Казахстана». Я 15 лет писал 
на данную тему, работал в архи-
вах. 

Во-вторых, современное со-
стояние, во всем мире идут ре-
волюции, нет устойчивости. По-
этому,  чтобы узнать, что будет 
завтра с нашей республикой, 
надо было изучить историю. Сам 
я не историк, но у нас есть дис-
циплина «История государства и 
права», «История государства и 
права зарубежных стран», «Кон-
ституционное право», но нет  
«Истории государства и права 
кочевых государств Евразии», 
поэтому начал интересоваться, 
в связи с этим я написал данную 
монографию.

– Какой объем материалов 
вам пришлось изучить и что 
было в основе  прежде, чем 

книга «Синдром восьмого поко-
ления» вышла в свет?

СК: В основном здесь метод 
изучения истории, есть у нас фор-
мационный метод, цивилизацион-
ный метод, есть теория Гумилева. 
Для объяснения многих аспектов 
нашей жизнедеятельности исто-
рии все эти методы почему-то не 
подходят. Например, мы говорим 
феодализм, а классических форм 
феодализма среди казахов-ко-
чевников не существовало. При 
феодализме главный признак 
- это частная собственность на 
землю, а у кочевников этого не 
было. 

При выборе метода я подо-
шел к традиционному казахскому 
методу «Жеті ата» («Семь пред-
ков») – это можно сказать основа 
их культуры. До седьмого коле-
на жениться нельзя, нельзя вы-
давать замуж. Когда семь колен 
по истории проходит, восьмые 
братья с разрешения аксакалов 
женят сыновей, дочерей и потом 
отдельно они считаются основа-
телями нового рода. Они счита-
ются восьмым поколением, так 

как от тех семи колен уже кровная 
связь минимальна. Семь поколе-
ний – это 200 лет по времени. У 
казахов обязательно знание этих 
семи поколений. Знать трехты-
сячную историю как у оседлых 
народов у нас не обязательно, 
главное  знать эти семь поколе-
ний своих предков.

– Расскажите немного о 
вашей монографии. В чем за-
ключается смысл? Расскажите 
нашим читателям, как работа-
ет «синдром восьмого поколе-
ния».

СК: Суть синдрома восьмо-
го поколения заключается в том, 
что на седьмом поколении осно-
вателя государства происходит 
борьба за престол, и государство 
распадается, а восьмое поколе-
ние создает самостоятельные 
государства, либо династия пол-
ностью погибает, а вместо этого 
поколения приходит новый пра-
витель и так начинается история 
новой династии.

Происходящее можно объ-
яснить на примере Чингисхана 
и улусов его сыновей. Начиная с 

семи поколений пред-
ков Чингисхана. Хайду, 
который остался жив во 
время войны с жалаира-
ми вырос, создал хан-
ство. Седьмой потомок 
Хайду –  это Чингисхан, 
он так же остался си-
ротой, потерял ханство 
и снова восстановил 
свои права. Начиная с 
Чингисхана его четыре 
сына, третий Угедей и 
младший Толей, образно говоря, 
– Монголия и Китай. Один из сы-
новей Хубылай перенес столицу 
из Монголии в Пекин, если по ли-
нии посмотреть, китайцы в 1368 
году прогнали последнего кагана 
Тоглук-Тимура. Он был восьмым, 
а у восьмого уже нет крови Чин-
гисхана. 

То есть на седьмом колене 
отношения между наследниками 
обостряются и заканчиваются на 
восьмом, девятом. На восьмом 
колене начинается массовая 
борьба за трон, где одни наслед-
ники уничтожают других и тем 
самым сами себя изводят. У вось-

мого поколения нет крови перво-
отца, что, видимо, оказывает воз-
действие на наследников трона.

– Как вы считаете, стоит ли 
взять во внимание феномен 
синдрома восьмого поколения 
в учебниках истории?

СК: Еще рано пересматривать 
нашу историю. Я буду писать про-
должение, буду дальше изучать 
этот вопрос и в дальнейшем с 
привлечением специалистов мы 
рассмотрим, возможно ли это. 

– Серик Каирбекович, спаси-
бо за предоставленную инфор-
мацию.

Розалина ВАХИТОВА

БАТЫЛДЫҚ
Кеңес кезінен келе жатқан ірі 

совхозды басып қалған бастығы 
Ескібай Миша – мойны иығына 
жабысқан, шалқақ бас, жайын 
ауыз, шикісары – бірнеше күннен 
бері өзінің ЖШҚ (Жеке шаруа 
қожалығына) бастық таба ал-
май миы қатулы еді, өзі жақында 
аудандық депуат болып сайла-
нып кеткен. Енді өзінің орнына еті 
тірі, өзі пысық, сөзге бермейтін, 
жағымпаздарды жанына жолатпай-

тын, ең бастысы, кімді болса да бет-
жүзіне қарамай сынай білетін нағыз 
таза адал адамның өзі қажет боп 
тұр.

Қайсыбір күні Ескібай 
қоластындағы үлкенді-кішілі 
бес-алты басшысымақ адамда-
рына сондай адамды одан әрі 
іздеуді жалғастыра беруді ақырып 
бұйырғанды-мыс.

– Сендерге жеке бастық болуға 
әлі ерте. Сондықтан басқа адам 

іздеңдер. Егер сендер ешкімді 
таппасаңдар, онда мен өзім та-
бамын ба, қайтем, – деп қызара-
бөртіп, түкірігіне шашалып орнынан 
бір тұрып, отырған еді.

Шешімін тездетіп табатын 
осы бір мәселені шешу үшін, бүгін 
Ескібайдың кабинетіне талқылауға 
жиналып отыр.

– Сөйлеңдер! – деді кресло-
да бір қап сабандай боп, борбиып 
отырған Ескібай. – Таптыңдар ма?

– Ешкім үндемеді, біреу жоғары, 
біреу төмен қарайды, біреу қос 
тізесін селкілдетіп қипақтайды.

– Ыңғайлы ешкім болмай тұр, 
бәрі Ахаңмен достасқан сатқындар 
деді бірінші отырған адам.

– Бүгінде жұрттың бәрі бастық 
болудан қаша ма, немене өзі? – 
деді екінші сол жақта отырған адам.

– Айтқан адамдарымызды 
ұнатпайсыз ғой, – деп күңк етті 
басқы қатарда отырған бірінші 
орынбасары. – Қайтеміз енді…

– Ендеше өзіңіз ұсынбайсыз 
ба? Бұған дейін неге ешкімді 
атамадыңыз? – деді ақсақалдың 
бірі, сенімді ақылшысы Манарбек.

– Менің бұған дейін үндемей 
келген себебім, – деді Ескібай, 
– сендермен ақырына дейін са-
насайын дедім де. Бәрін бір өзі 
билеп-төстеп дәніккен бастықтарға 
ұқсамайын дедім.

Егер сендердің ұсыныстарың 
болмаса мен айтайын. ЖШҚ-на 
бастық болуға лайық адамды 
мәселен мен, білемін.

– Ол кім, Есеке?
– Төкеш!
– Төкеш Таңылған ба?
– Сол!
– Жиылған адамдар таңырқап 

бір-біріне қарасты. Ешкім тырыс 
етпеді. Бәрі әліптің артын баға түсті.

– Шыны керек, Төкеш 
Таңылғанға соңғы уақыттарда ғана 
ішім жылып жүр. Бізде малшы бо-
лып көптен істейді. Білгір қойшы, 
– деді Ескібай, төбесіндегі шашын 
алақанымен сипалап қойып.

– Рас, кемшілігі де бар. Кемшілік 
кімде жоқ? Менде жоқ па, әлде сен-
дерде жоқ па? Ол басқа әңгіме.

– Төкешіңіз әлгі көккөз бе?
– Ұрынбайтын жері жоқ!
– Ол басқаны былай қойған да, 

сіздің өзіңізді де жұрт көзінше талай 
сынаған.

– Ол рас, – деді Ескібай орны-
нан бес елі майын әрең дегенде 
көтеріп. – Төкеш кезінде ешкімді 
де аяған жоқ. Бәріңе де көрсеткен. 
Естеріңізде ме, қайсыбір жылы 

ЖШҚ жұмысын, яғни заңға қарсы 
жасаған былықпаларымызды об-
лыс әкіміне айтып барған-ды, сонда 
біз «іштен шыққан жау жаман» деп 
шулағанбыз?

– Е, есімізде, Есеке!
– Кейіннен сіз оны жұмыстан 

қуғансыз. Жалақы төлемедіңіз. Ол 
сот арқылы қайта келген. Бәрі есте!

– Бұрыңғы облыс әкімі екі айлық 
жалақысын сізге төлеттіргені де 
есте!

– Бәрі шындық, – деді Ескібай 
жұртқа жайраңдай қарап. Бір де 
өтірігі жоқ. Бірақ, ондай-ондай 
болмаса, өмірдің қызығы не? Дәл 
сондықтан да мен ЖШҚ-на Төкешті 
ұсынамын. Төкеш Таңылғанды! 
Кәне, кімде-кім дұрыс десе, қол 
көтерсін! Міне, мен өзім көтердім!

Бастықтың қолынан қалып кет-
пеу үшін басқа қолдар да жарым-
жартылай көтеріле берген сәтте, 
әлдекімнің үні естілді.

– Оу, ағайындар-ау, Төкештің 
өзінен сұрамаймыз ба? Өзі не айтар 
екен? Соны білу керек емес пе?

– Ол жағын маған қоя беріңдер, 
– деді Ескібай.

– Сендер мені қолдайсыңдар 
ма, жоқ па, соны айтыңдар!

– Қолдауын қолдаймыз ғой!… 
Бірақ та …

– Ендеше, қолдайтындар қол 
көтерсін!

Барлығы қол көтерді. Сөйтіп 
Төкеш Таңылған ЖШҚ-ның бастығы 
болып шыға келді бірауыздан. 
Ешкім қарсы болған жоқ. (Бұл 
жөнінде оған Ескібай қашан айтаты-
ны бізге белгісіз).

Сөз соңында Ескібай Миша:
– Бүгінгі таңда кімде кім өз 

жұмыс орнындағы мына мен, сен-
дер сияқты басшысымақтарды 
үнемі сынап, кемшіліктерін бетіне 
аяусыз басып отырса, қызмет 
бабында дәл осындай адамды 
жоғарлату лазым. Бүгін біз солай 
етіп отырмыз, жолдастар! Батыл 
болса басқалар да сөйтіп көрсінші, 
кәне!?

Әлия Төлегенқызы
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АҚПАРАТ 

МАЙДАНЫНДАҒЫ ЖЕҢІЛІС
Бұрындары «майданға аттанып кетті», «майданға кетті» деген сөздері жиі  еститінбіз. Сондағысы 
«қанды майдан болды», «майданда ерлікпен қаза тапты» деген сөздер де жиі айтылатын. Ал, қазіргі 
таңда «ақпарат майданы» деген сөзді  пайдаланатын да, еститін де болдық. Әрине, ақпарат майданын-
да ешкім-ешкімді ұрып-соғып,  жекпе-жекке шақырмайды. Қазіргі таңда жаһанданған заманда  елдердің 
мемлекеттік шекарасы болса да, ақпараттық шекарасына ешқандай тосқауыл жоқ деуге де болады.
Мылтықсыз майданның сарбаз-

дары, қаруларын сайлап, ақпарат 
аламанында тартысты бастап та 
кеткен. Сыртқы жан-жақтан келетін 
ақпаратқа тосқауыл қою оңай ша-
руа емес. Осындай көрінбейтін 
ақпараттық соғыстардың 
майдангерлері – журналистердің  
тәуелсіз елдің іргетасын қалаудағы 
үлесі өлшеусіз. Журналистерді 
ақпарттық майданда мемлекеттің 
қоғамдық пікірін қалыптастырушы 
ретінде тұлғалық, қоғамдық 
мәртебесін белгілеу керек сияқты. 
Төртінші билік ақпараттық қоғамның 
дамуымен тығыз байланысты 

қалыптасқан ұғым. Сол себепті де 
төртінші биліктің рөлін күшейте оты-
рып, журналистердің мәртебесін 
пысықтаған жөн. 

Солай дей келе отырып, ақпарат 
майданында журналистердің білімі 
мен біліктілігі өте маңызды екенін 
айта кету  де дұрыс болар. Мем-
лекетте болып жатқан үрдістерді 
экрнаннан жариялап, газет-журнал 
бетіне шығарып, радиода хабарлай-
тын журналистер екенін айтпасақ 
та болар. Алайда, ақпараттың 
дұрыстығын шынайлылығын көз 
жеткізіп қана хабарлау басты орын-
да.

 Ақпарат майданы адам пай-
да болған сәттен бастап әлі күнге 
дейін еріп келе жатыр. Оған ерте 
тас дәуіріндегі адамдардың өмір 
сүргендігі дәлел деп ойлаймын.  Ол 
адамзат жайлы ақпарат болмаса, 
әлі күнге дейін дәуірлерге бөлуді 
де білмес едік қой. Яғни, әр кезең, 
әр дәуір, әр ғасыр өзінің тұсындағы 
болып жатқан оқиғаларды артына 
міндетті түрде қалдырып отыра-
ды.  Мейлі ол тасқа қашалған таңба 
не жазба болса да, өзінің тарихы 
бар дүние. Бірақ, ол кезде ақпарат 
майданы болды деуге келмес. Ең 
басты міндет өздерінің болғаны 

жайлы ақпарат қалдыру болды 
деп ойлаймын. Ал, қазір олай емес 
сияқты. Белгілі бір мақсатқа жету 
үшін ел арасында жалған ақпарат 
тарату кең етек жайды. Осыған 
қарсы күш қолдану дегеніміз – 
жастардың діни, конфессияаралық 
қақтығыстарының тарихынан ха-
бардар, әрі өздері сауатты болуы 
тиіс.  Журналистің мемлекетте не 
болып жатыр, әлемде не болып жа-
тыр деген сауалдарға жауабы үнемі 
дайын болу керек. Сол арқылы 
ақпараттың ең дұрысын өзі үшін 
таңдай алады деп есептеймін. 

Мәселен, Руслан Иржановтың 

айтуынша, жапон халқының та-
рихында билікке қарсы топтар 
самурайлар үшін абырой болып 
есептелетін бұрымдарын кесу ту-
ралы император үкім шығарады 
деген қауесет таратады. Шындыққа 
жанаспайтын ақпаратқа сенген ең 
мықты үш мың самурай импера-
тор ордасының алаңына шығып, 
өздерін-өзі өлтіріп тынған екен. 
Осы сияқты қателіктен аман болу 
үшін біздің ең басты міндетіміз - са-
уатты әрі білімді болу. Олай болса, 
іске сәт, достар!

Ақмарал ЕРМАНАТ

«НЕВОЗМУТИМОСТЬ 
И СТИЛЬ – ВЫБОР УСПЕШНЫХ»

ФАБРИКА СТАРТАПОВ

Как строится бизнес и какие 
подводные камни могут ожидать 
начинающего предпринимате-
ля? С чего стоит начать и будут 
ли усилия оправданны? 

Такие вопросы-сомнения за-
ставляют задуматься студен-
тов перед началом работы над 
своим Start-up проектом.  Я по-
беседовала с автором проек-
та «Rimmini». Римма Ковалева 
рассказала о том, как основы-
валось её дизайнерское  бюро 
и мастерская по разработке и 
пошиву галстук-бабочек ручной 
работы. 

Римма - студентка четвер-
того курса по специальности 
«туризм». На первом курсе она 
столкнулась с проблемой: гал-
стук-бабочка,  приобретенная в 
одном из брендовых магазинов 
города была слишком большо-
го размера. Потом она нашла 
девушку, которая занималась 
пошивом бабочек, но та была 
из Калининграда, и заказывать 
из этого города было неудоб-
но. Немного позже пришла идея 
сшить бабочку самой, и первая 
работа Риммы была для её до-
машнего питомца. 

Изначально никаких планов 
по основанию бизнеса не было, 
была просто необходимость в 
качественном изделии. Но уче-
ба в первом предприниматель-
ском вузе Казахстана не оста-
вила Римму в стороне. Курсы 
А.Кролла, а так же успешная ра-
бота Start-up академии помогли 
задуматься о идее шить галстук-
бабочки, как о успешном бизнесе. 

Единственной сложностью, с 
которой приходится сталкивать-
ся в процессе работы, как поде-
лилась Римма – это непонимание 
людей. В плане творчества она 
выходит за установленные рам-
ки, её изделия эксклюзивны, а к 
тому же в единственном экзем-
пляре. «Галстук-бабочка – это из-
юминка. Люди выбирают повсед-
невные варианты, а я предлагаю 
яркие модели»,- так говорит Рим-
ма. 

Также автор проекта рас-
сказала о планах расширения  
географии продаж бабочек от 
«Rimmini», но увеличивать штат и 
масштабы работы не собирается. 
Своё творчество она не будет де-
лить с другими людьми ради вы-
годы. 

Девиз бренда: «Невоз-
мутимость и стиль- выбор 
успешных». Галстуки-бабоч-
ки от «Rimmini» носят такие 
известные люди, как: Прези-
дент республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев, Даниил Олей-
ник (фотограф Н.Назарбаева), 
Евгений Ожогин, Кайрат Ку-
дайбергенов, Денис Рожков 
(актер сериала «Глухарь»), 
группа All-давай, Мейрам Бе -
гентаев, Лариса Ренар, коман-
да  КВН «Угол Круга», команда 
«Enactus PSU»,  а так же не 
менее известные бизнесмены, 
фотографы и ведущие по горо -
ду Павлодару, Казахстану и по 
всему миру.

Римма Ковалева как соз-
датель «Rimmini» активно уча-
ствует в общественной жизни 
города. На такие конкурсы, как: 
венский и студенческий балы, 
«Мистер ПГУ» были предостав-
лены её работы. 

Также последний рабочий 
визит президента в Павлодар, 
не обошелся без подарков, на 
презентации бизнес-проектов 
Римма подарила президенту 
две бабочки. Одну – в строгом 

стиле с черными узорами для 
официальных приемов, вторую 
- в национальном стиле, рас -
шитую бисером с позолотой. 

Качество, уверенность, 
стиль, а самое главное, же -
лание развиваться, по этим 
принципам Ковалева Римма 

строила свой бизнес. Дать лю -
дям действительно то, что со -
ответствует их предпочтениям 
– так работает «Rimmini», и я 
с уверенностью могу сказать, 
что это действительно бренд. 

 Розалина ВАХИТОВА
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Рагхунатх Ваман Дигхе

Басы өткен санда
– Сен айтқаныма көн, мен саған 

жүз мың алтын ақша, меншікті жер 
беремін, бай-патша атағын сыйлай-
мын.

– Әміршім, ол алмас 
соншалықты неге зәру болды? 
Дүниеде менікінен де асыл алма-
стар бар ғой. 

– Бірақ олар Агра базарында 
қазір жоқ. Ал змей ойынында шахза-
да үш жыл бойы Гүлзаридің змейін 
жеңе алмай қойды. Қызымның 
көңілін жұбатқым келді. Шахзада 
туысымен шешесі Мумтаз қайтыс 
болды. Сондықтан да қызымды 
ерекше жақсы көремін. 

– Махарадж, ол алмасты мен 
саған бере алмаймын, тәжіңде 
«Дил-и-Жахан» – «Дүниенің жүрегі» 
атты алмаз бар, ол «Адитьядан» 
артық. Оны неге пайдаланбайсың?

– Мен, Жхан Шах патшамын, 
ол алмасты сенен тартып алуға да 
әмірім жетеді емес пе? – деді Жахан 
Шах қаһарланып.

– Менің алмасымды ма? Оны-
мен бірге жанымды да қоса аласың. 
Сөйтіп, Тадж-Махалмен қатар менің 
есімімді де мәңгілікке қалдырасың! 

– деді соқыр. 
Ашуын әзер басқан патша 

шығып кетті.
Қызының тілегін қайтсе де 

орындамақ болған патша келесі 
күні тәжіндегі баға жетпес «Дил-и-
Жахан» алмасын алды да, ұнтақ 
жасауға берді. 

Сол күні кешке патша Айшамен 
бірге Тадж-Махалдағы жәрмеңкеге 
барды. Гүлзаридің жасыл змейі 
сары змеймен қатарласа аспан-
да шарықтап жүр екен. Патша 
да шахзаданың қызыл змейін 
тезірек ұшыруға асықты. Шахза-
да змейі көтерілесімен-ақ, жасыл, 
сары змейлер қырқылып, Тадж-
Махалдың маңына қарай құлап 
түсті. Патша адамдар жіберіп 
змейлерді алғызды. Сары змейде 
мынадай сөздер жазылған екен. 

«Сүйіктім Гүлзари, бұдан төрт 
жыл бұрын, құай маған қасиетті 
су толтырылған құты көрсетті, 
бірақ, оған ернімді тигізуге тағдыр 
жазбады. Саған кері оралар жо-
лымды бақытсыздық кесті. Көзімді 
қараңғылық жапты. Бірақ сен 
өзеннің қарсы бетіндегі тамаша 
Тадж-Махалды көріп отыратының 

сияқты, менің де қараңғылық 
бүркеген жанарымнан сенің та-
маш бейнең ешқашан кеткен емес. 
Барлық өмірім саған жаныммен 
сүйсініп, үнемі сені ойлауға ғана 
бағыштаулы. Түн құшағындағы 
өмірім аяқталып, басқа түнекке 
көшкенде де, өлім қараңғылығы 
арасынан қарсы беттегі сені мәңгі 
бақи көріп тұрмақпын.

Не айтқанымды енді түсінген 
шығарсың, мен соқырмын. 
Бұдан төрт жыл бұрын кездейсоқ 
бақытсыздық жанарамды өшірді. 
Сондықтан да саған берген уәдемді 
орындай алмадым. Менің көзімді 
жазу үшін әкем қолынан келгеннің 
бәрін істеді. Қаладан қалаға та-
сып, ең жақсы дәрігерлерге 
көрсетті. Бірақ ешкім көмек бере 
алмады. Сол қаңғу үстінде әкем 
барлық мүлкінен айырылды да, 
ақыры өлді. Менің соқырлығыммен 
пайдаланған арам ниетті адамдар 
азын-аулақ қалған інжу, алмастар-
ды да талап алып, қайыршылыққа 
ұшырадым. Қазір менде жалғыз ал-
мас «Адитья» бар, оны да, Аграға 
келген соң ышқырыма тығып 
сақтап қойдым. 

Осы уақытқа дейін мені күтіп 
жүргеніңе алдыңғы күнге дейін 
сенгенім жоқ еді. Сенің змейің 
ұшып жүргенін досым айтқанда 
барлық бақытсыздығымның құны 
өтелгендей болды. Екеуіміздің 
змейіміз аспанда кездескен кезде 
досым бауды маған ұстатты. Осы 
сәт сенің қолыңа қолым тиген-
дей сезіндім. Менің хатымды сен 
сондай-ақ алатын едің, бірақ өз 
змейімді қайтарып алуға ұйғардым. 
Өйткені, сен хатты оқып, қапаланар 
едің. Саған шын есімімді айтпап 
едім, енді айтудың қажеті де бол-
мас. 

Бүгін саған хат жазуға мәжбүр 
еткен ерекше себеп болды. Ойында 
шахзаданы жеңгеніңе патша ашула-

ныпты. Ол менен өзінің қызы үшін 
«Адитьяны» талап етті. Сүйіктім, 
мен үшін бүкіл әлемненқымбат 
сен барда «Адитьяның» құны 
түкке тұрмайды емес пе! «Адитья» 
ұнтағымен сүртілген бауды досым 
сенің лашығыңа апарып тастады, 
әрине, сен оны білмей-ақ, бүгінгі 
ойында тағы жеңіп шығасың. Па-
таш асыл тастың қадірін біледі, 
сондықтан, «Дил-и-Жахан» та-
сын қимай отыр. Ол жеңіледі, 
нағыз махаббаттың қандай екенін 
түсінетін болады.

Мәңгі сендік Сваруп».
Жасыл змейде бірнеше сөз ғана 

бар екен:
«Сүйіктім, қайдасың сен? 

Маған қашан келесің? Сенсіз мен 
үшін бүкіл әлемді қараңғылық 
басқандай. Кел. Гүлзаридің көз 
жасын тізілген алқаны мойныңа 
кигізіп, сені жұбайлыққа қабылдауға 
әрқашан әзір. 

Сені сүйген Гүлзари».
Бұл хаттар патшаны тебірентті. 
– Уәзір, бұл ғашықтардың 

змейлерін жеңіп, қырқып түсірсем 
де, нағыз жеңіліске ұшыраған 
өзім болдым. Исаға айт, маған 
бейіт салуды тоқтатсын. Менің 
орным да Тадж-Махалда болар, 
ал анау лашық өз орнында тұра 
берсін. 

– Сенің құлпы тасыңа қандай 
сөз жазамыз?

– «Махаббат кедей лашығында 
да патша сарайындағыдай қымбат» 
деп жаздыр. 

– Мумтаз-и-Махалдың құлпы 
тасында құран сөзі жазылған. Оның 
жанына осы сөздерді жазамыз ба? 

– Онда, тіпті ештеңе жазылмай-
ақ қойсын. Сонан соң, уәзір, Гүлзари 
мен Яшодхарды сарайға салып ке-
луге жарлық бер. 

Яшодхарды алып келгенде пат-
ша оған былай деді:

– Соқыр, сен патшаға қарсы 

қылмыс жасадың. Оны алдадың. 
Мен сені жазалаймын. Соқыр 
болсаң да жанарың бұрынғысынша 
әсем жарқырап тұр. Соқыр деп 
ешкім ойламайды. Гүлзари сені 
әлі де сүйіп, саған күйеуге шығуы 
мүмкін. Сондықтан, сен маған бер-
меген бір алмастың орнына мен екі 
алмас – екі көзіңді аламын. Егер 
көздерің көретін болса, бұл жаза 
маған тіпті де ұнар еді. Енді сенің 
көзсіз жексұрын болғаның да жетер. 
Сонда Гүлзари сені сүймейтін бола-
ды.

– Әмірші, онсыз да қараңғылық 
құшағындағы соқырғаол жазаның 
ещқандай да мәні жоқ. 

– Ағылшын дәрігерін шақыр, – 
деп бұйырды Жахан Шах. 

...Сегіз күннен кейін патшаның 
алдына Гүлзари мен Яшодхарды 
алып келді. 

– Гүлзари, мына жігітті өзіңе жар 
етіп аламысың?

– Иә, аламын.
– Яшодхар, Джамнаның қарсы 

бетіндегі Тадж-Махалды көргің келе 
ме?

– Соқырды мазақ ету патшаға 
лайық емес қой. Мені тек сол үшін 
ғана шақырдың ба?

– Сен өзің Гүлзариді де көргің 
келмей ме? Көзін шешіңдер.

– О, әміршім, соқыр көретін 
бе еді? Сүйіктім менің жексұрын 
сиқымды көрмей-ақ қойсын да. 
Одан да мені өлтірт. 

Жахан Шахтың адамдары 
Яшодхардың көзін шешті.

– Яшодхар, көзіңді аш! – дейді 
патша. 

Жігіт көзін ашқанда Гүлзариді 
көрді. Қыз қолында асыл тастар-
дан тізілген гүлалқа тұр. Гүлзари 
жақындап келді де, алқаны 
сүйіктісінің мойнына кигізді. 

Орысшадан аударған Ләзиза 
СЕРҒАЗИНА

ҮШІНШІ СӨЗ

БИ ЕКЕУ БОЛСА, ДАУ ТӨРТЕУ БОЛАДЫ

Қазақтың бірінің біріне 
қаскүнем болмағының, бірінің 
тілеуін бірі тілеспейтұғынының, рас 
сөзі аз болатұғынының, қызметке 
таласқыш болатұғынының, 
өздерінің жалқау болатұғынының 
себебі не? Һәмма ғаламға 
белгілі данышпандар әлдеқашан 
байқаған: әрбір жалқау кісі 
қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір 
қайратсыз қорқақ, мақтаншақ 
келеді; әрбір мақтаншақ қорқақ, 
ақылсыз, надан келеді; әрбір 
ақылсыз надан, арсыз келеді; әрбір 
арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі той-
ымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы 
жоқ жандар шығады.

Мұның бәрі төрт аяқты мал-
ды көбейтеміннен басқа ойының 
жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, 
ғылым – солар секілді нәрселерге 
салынса, бұлай болмас еді. Әрбір 
мал іздеген малым көп болса, 
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өзімдікі де, балаларым да малды 
болса екен дейді. Ол мал көбейсе, 
малшыларға бақтырмақ, өздері 
етке, қымызға тойып, сұлуды жай-
лап, жүйрікті байлап отырмақ. 
Қыстауы тарлық қылса, арызы 
жеткендік, сыйы өткендік, байлық 
қызметінен біреудің қыстауын са-
тып алмақ, ептеп алмақ, тартып 
алмақ. Ол қыстауынан айырылған 
және біреуге тиіспек, я болмаса 
орынсыздығынан елден кетпек – 
әр қазақтың ойы осы.

Осылар біріне бірі достық 
ойлай ала ма? Кедей көп бол-
са, ақысы кем болар еді, малдан 
айырылғандар көбейсе, қыстауы 
босар еді деп, мен ананы кедей 
болса екен деп, ол мені кедей 
болса екен деп, әуелде ішімізбен 
қас сағындық. Әрі-беріден соң 
сыртымызға шықты, жауластық, 
дауластық, партияластық. Осын-
дай қастарға сөзім өтімді болсын 
және де ептеп мал жиюға күшім 
жетімді болсын деп, қызметке 
болыстық, билікке таластық. Сонан 
соң не момынның баласы бөтен 
жаққа шығып, еңбек қылып, мал 
іздемейді, егін, сауданың керегі 
жоқ болады. Өз басын өзі осын-
дай таласпенен кісі көбейтеміз деп 
партия жиғандардың бүгін біреуіне, 
ертең біреуіне кезекпен сатады да 
жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел 

тыныш болса, оның ұрлығын ешкім 
сүйемес еді. Ел екі жар болған 
соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын 
жақтап, сүйеймін десе, соған 
жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан 
ұрлығын әлденеше есе асырады.

Елдегі жақсы адамдардың 
бәрінің үстінен бекер, өтірік «шап-
ты, талады» деген әртүрлі уго-
ловный іс көрсетіп, арыз береді. 
Оған дознание – тергеу шығарады. 
Өтірік көрмегенін көрдім деуші 
куәлар да әлдеқашан дайындап 
қойылған, бағанағы жақсы адам 
сайлауға жарамасы үшін. Ол адам 
басын құтқармақ үшін жамандарға 
жалынса, оның да адамдығының 
кеткені, егер жалынбаса, тергеулі, 
сотты адам болып, ешбір қызметке 
жарамай, басы қатерге түсіп өткені. 
Ол болыс болғандар өзі қулық, 
арамдықпенен болыстыққа жет-
кен соң, момынды қадірлемейді, 
өзіндей арам, қуларды қадірлейді, 
өзіме дос болып, жәрдемі тиеді 
деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме 
де залал жасауға қолынан келеді 
деп.

Осы күнде қазақ ішінде «ісі 
білмес, кісі білер» деген мақал 
шықты. Оның мәнісі: «ісіңнің 
түзулігінен жетпессің, кісіңнің 
амалшы, айлалылығынан 
жетерсің» деген сөз. Үш жылға 
болыс сайланады. Әуелгі жылы 

«Сені біз сайламадық па?» деп 
елдің бұлданғандығымен күні 
өтеді. Екінші жылы кандидатпенен 
аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы 
сайлауға жақындап қалып, тағы 
болыс болып қалуға болар ма екен 
деп күні өтеді. Енді несі қалды? 
Осы қазақ халқының осындай 
бұзықшылыққа тартып, жылдан 
жылға төмендеп бара жатқанын 
көрген соң, менің ойыма келеді: 
Халықтың болыстыққа сайлаймын 
деген кісісі пәлен қадәрлі орыс-
ша образование алған кісі бол-
сын. Егер де орталарында ондай 
кісісі жоқ болса, яки бар болса 
да сайламаса, уезный начальник 
пенен военный губернатордың 
назначениесімен болады десе, бұл 
халыққа бек пайдалы болар еді. 
Оның себебі: әуелі – қызметқұмар 
қазақ балаларына образование 
беруге ол да – пайдалы іс, екінші 
– назначениемен болған болы-
стар халыққа міндетті болмас еді, 
ұлықтарға міндетті болар еді.

Уә және назначение қылғанда 
тергеуі, сұрауы барлығына 
қарамаса, өтірік арыз берушілер 
азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Уә 
және әрбір болыс елде старши-
на басы бір би сайланғандық, бұл 
халыққа көп залал болғандығы 
көрініп, сыналып білінді. Бұл 
билік деген біздің қазақ ішінде 

әрбір сайланған кісінің қолынан 
келмейді. Бұған бұрынғы «Қасым 
ханның қасқа жолын, Есім ханның 
ескі жолын», Әз Тәуке ханның 
Күлтөбенің басындағы күнде 
кеңес болғанда «Жеті жарғысын» 
білмек керек. Әм, ол ескі сөздердің 
қайсысы заман өзгергендікпенен 
ескіріп, бұл жаңа заманға 
келіспейтұғын болса, оның орны-
на татымды толық билік шығарып, 
төлеу саларға жарарлық кісі бол-
са керек еді, ондай кісі аз, яки тіпті 
жоқ.

Бұрынғы қазақ жайын жақсы 
білген адамдар айтыпты: «Би 
екеу болса, дау төртеу болады» 
деп. Оның мәнісі – тақ болмаса, 
жұп билер таласып, дау көбейте 
береді дегенмен айтылған сөз. 
Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс 
елден толымды-білімді үш-ақ кісі 
билікке жыл кесілмей сайланса, 
олар түссе, жаманшылығы әшкере 
білінгендікпенен түссе, әйтпесе 
түспесе. Ол билерге даугер адам-
дар қалмай, екеуі екі кісіні билікке 
таңдап алып, үстіне біреуді по-
средникке сайлап алып, біте бер-
се; егер оған да ынтымақтаса ал-
маса, бағанағы үш бидің біреуін 
алып, яки жеребемен сайлап алып 
жүгінсе, сонда дау ұзамай, бітім 
болар еді.



11

«ДЖЕЙН ЭЙР» – РОМАН 
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Көкжиек

Дата Время Место Мероприятие
1-23 ноября – Доме-музея Д.П. Багаева Работа фотовыставки «Пернатые Прииртышья!» фотографа Жакенова К.Ш.

17 қараша 15.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка-драма театры

Ақсу қаласына гастрольдік іссапар / М. Әлібек
«Алдар Көсенің сыйқырлы дүрбісі» /ертегі/

17 қараша 18.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка-драма театры

К. Жұмабеков
«Адасқандар» /драма/

18 қараша 18.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка-драма театры

Премьера! Р. Отарбаев
«Ғасыр қасыреті» /драма/

18 ноября 18.00 Концертный зал «Дома-музея Шафера» Нургиса Тлендиев в музыкальном процессе Казахстана.
Ведущая – Д.Д. Накенова

18 ноября 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. А.П. 
Чехова

«Предложение» (комедия)
А. Чехов

19 ноября - Музей Воинской Славы. Открытие выставки и вечер встречи «Сталинградская битва как переломный момент в 
ВОВ» посвященной 70-летию начала Сталинградского сражения, место проведения

19 ноября 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. А.П. 
Чехова

«Тень» (фантазия)
Е. Шварц

20 ноября 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. 
А.П.Чехова Гастроли московского театра

23 қараша 18.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка-драма театры

Премьера! Г. Хугаев
«Қара шекпен» /драма/

23 ноября 14.00 Экибастузский историко-краеведческий музей. Музейный урок «Қазақ батыры Исатай Тайманұлы» к 180-летию восстания под 
руководством Исатай Тайманұлы

25 ноября 18.00 Концертный зал «Дома-музея Шафера» Музыка В. Моцарта периода его творческой зрелости.
Ведущий – С.С. Стазаев

25 ноября 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. А.П. 
Чехова

«Поминальная молитва» (драма)
Г. Горин

26 ноября Музей Воинской Славы Кинолекторий: «Быть под сталинградом и выжить» - о боевых путях и сражениях

26-27 ноября 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. А.П. Чехова «Поминальная молитва» (драма)
Г. Горин

28 ноября 14.00 Экибастузский историко-краеведческий музей Историческая беседа: «Человек, на которого хочется быть похожим» ко Дню Первого 
Президента Республики Казахстан

Афиша

«Напрасно утверждают, что 
человек должен довольствовать-
ся спокойной жизнью: ему необ-
ходима жизнь деятельная; и он 
создает ее, если она не дана ему 
судьбой».

Этими строками Шарлотта 
Бронте описала всю жизнь своей 
героини,  чьё имя и носит роман.  
Джейн Эйр – девушка, обделён-
ная яркой красотой, но обладаю-
щая сильным характером, высо-
кими моральными принципами и 
неподражаемым чувством юмо-
ра.

История о юной гувернантки 
– маленькой, хрупкой, но неверо-
ятно стойкой к невзгодам и вер-

ной своим убеждениям, которая 
после многих испытаний соеди-
нилась, наконец, со своим возлю-
бленным.

Несмотря на боль и потери, 
Джейн сохранила в себе челове-
ка с большим сердцем и всепро-
щающей душой. Пока я читала 
это произведение, меня охваты-
вала злоба от несправедливости, 
но одновременно я испытывала 
восхищение от того, с каким до-
стоинством  героиня переносила 
все невзгоды и заново создавала 
ту жизнь, которую хотела.

И уже когда я дочитывала 
книгу, моё лицо расплылось в 
улыбке. Шарлотта Бронте сжа-
лилась над своей героиней и по-
могла ей обрести  долгожданное 
счастье. Чувство влюблённости 
не покидало меня последние не-
сколько глав, вместе с героиней я 
прожила всю ее жизнь и нисколь-
ко об этом не пожалела.  Эта кни-
га должна лежать прочитанной в 
каждом доме, чтобы в трудные 
моменты светлый и отважный об-
раз Джейн Эйр, как фонарь, осве-
щал вам путь.

Шарлотта Бронте одна из 
первых в английской, да и вооб-
ще в литературе осмелилась так 
искренне, так страстно и, в конеч-
ном счете, так правдиво расска-
зать о любви, о вере, о долге, о 
простых человеческих чувствах. 
И была за это щедро вознаграж-
дена.

Вероника РУСАНОВА

Это корреспонденты студенче-
ской газеты Павлодарского государ-
ственного университета имени Сул-
танмахмута Торайгырова попытались 
выяснить у режиссера фильма «Ради 
тебя, зачет!» - Надежды Сорокиной. 
Картина была снята в Павлодаре, и 
его премьера состоится уже в дека-
бре. Так как в киноленте рассказы-
вается о приключениях студентов, 
много кадров фильма были сняты в 
стенах нашего вуза.

- Здравствуйте Надежда, ждем 
с интересом выхода вашего филь-
ма, и у меня к Вам первый вопрос: 
когда вы приступили к съемкам?

- Здравствуйте, Вероника, спаси-
бо, приготовления к съемочному про-
цессу велись с мая месяца, а к самим 
съемкам приступили в июне.

- Кто автор сценария? Чья была 
идея создать полнометражный 
фильм?

- Автором идеи является Дастан 
Искаков, который в сотрудничестве с 
активистами ПГУ имени Султанмах-
мута Торайгырова написал сценарий 
к фильму.

- Каков будет сюжет фильма?
- Фильм о студенте-второкурсни-

ке Аскаре, который имеет все: маши-

ну, деньги, девушек, друзей. Однако 
с учебой у парня большие проблемы, 
о чем узнает его отец. В один день 
из дней перед ним встает непростая 
задача: получить последний зачет, 
дабы не отправиться по воле отца 
в деревню к матери. Аскар готов на 
все, но он даже не представляет, 
что до заветного зачета ему придет-
ся пережить все радости и невзгоды 
студенческой жизни — примерно вот 
так будут разворачиваться события в 
фильме.

- Интересно! А сколько уже 
продолжаются съемки фильма? 
И сколько съемочных площадок 
было задействовано?

- Съемки продолжаются в тече-
ние пяти месяцев, однако снимаем 
мы далеко не каждый день. Были 
некоторые перерывы во время съе-
мок для решения организаторских и 
прочих задач.  Съемочных площадок 
было задействовано много: различ-
ного рода кафе, рестораны, аудито-
рии, коридоры, парки и улицы города.

- А сколько денег потратили на 
создание фильма? Каков бюджет?

 - Затраты минимальны. Наш 
фильм не является коммерческим 
проектом. Очень многие организации 

Ради кого зачет?

в городе поддержали нас. Такие, как 
KFC, Крендель, Classic, Il Gusto и дру-
гие.

- Каким образом проходил на-
бор актерского состава?

-  В апреле и в мае были прове-
дены кастинги в актовом зале ПГУ 
имени Султанмахмута Торайгырова. 
Многие талантливые ребята приня-
ли участие, из числа которых мы и 
выбрали подходящих под наше ви-
дение актеров. Как я уже говорила, 
автором идеи является Искаков Да-
стан. Его задумку поддержал коми-
тет по делам молодежи ПГУ. Вместе 
ребята написали хороший сценарий, 
а сам Дастан собрал съемочную 
группу.

- Так будет сериал или фильм?
- Это будет полнометражный 

фильм, который включает в себя 
одну часть.

- Были ли проблемы при съем-
ках фильма?

- Всегда появлялись проблемы. 
Актеры, хоть и очень хороши, но не 
являются профессионалами; у каж-
дого участника проекта имеются 
свои дела, помимо съемок, поэтому 
не удается снимать так много и ча-
сто, как хотелось бы; погодные усло-
вия также зачастую срывали съемки. 
Но основной активный состав нашей 
команды (это продюссер Дастан Ис-
каков, оператор-постановщик Алек-
сей Браво и режиссер) справлялись 
и до сих пор справляются со всеми 
трудностями.

- Как будет дальше развивать-
ся ваш проект?

- Мы стараемся не забегать да-
леко вперед. Хотелось бы для нача-
ла завершить съемочный процесс.

- Надежда, спасибо, что уде-
лили нам время для интервью! 
Желаем Вам успешной реализации 
всех проектов и благодарных зри-
телей!  Увидимся на премьере!

- Спасибо и Вам за внимание! До 
встречи!

Вероника РУСАНОВА
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О СТАРТАПАХ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

Что ни говори, а работа жур-
налиста так устроена, что не то 
что заскучать нет времени, а даже 
похандрить по-осеннему как сле-
дует не удается. Ленты соцсетей, 
привычно для осени пестрящие 
постами а-ля «укутаться-в-теплый-
плед», прямое тому подтвержде-
ние. 

В общем, хандрить в этом году 
мне не дал форум «Иртыш-Ин-
вест», хронику которого я вела как 
фотокорреспондент.

О форуме было много уже ска-
зано, и по сути своей, для всякого 
человека, хоть немного умом пыт-
ливого, такое событие дает редкую 
возможность из первых уст узнать 
что-то действительно новое и рас-
ширяющее границы картины мира.

В этом отношении мой ноябрь 

«сделал», говоря языком марке-
тологов, эксклюзивный семинар 
Александра  Идрисова. Экслюзив-
ность вообще применима ко мно-
гим именитым гостям университе-
та в эти дни, но, когда попадаешь 
на лекцию такого специалиста, 
сразу становится ясно, что он свой 
хлеб не даром кушает.

Центрообразующей темой се-
минара А. Идрисова были старта-
пы. Да, именно, страртапы во всем 
их многообразии и небывалой ак-
туальности. 

С первых слов г-н Идрисов без-
оговорочно завладел вниманием 
слушателей. К слову сказать, вы-
ступал он около трех (!) часов, что, 
согласитесь, задача непростая.

Честно скажу, что в финансах 
и экономических хитросплетениях 
я не сильна, но когда материал по-
дается умело, даже такая тематика 
невольно открывается с иной сто-
роны. 

Начал Александр Идрисов со 
статистики успешности старта-
пов. Интересно, что для выхода на 
окупаемость основатель стартапа 
должен предпринять три попытки 
с неизбежными падениями и «на-
биванием шишек». Почти в каждой 
мысли лектора звучал тезис о том, 
что стартап – это в первую очередь 
большой труд. Тут же был развеян 
миф, что уже через полгода можно 
потягивать пинья-коладу на пля-
жах Капокабаны. Я немало удиви-
лась, что при всей кажущейся лег-
кой на подъем сущности стартапов 
для выхода на окупаемость и даже 
брендовость стартапу требуется от 
7 до 9 лет. 

Одним из формообразую-
щих по своей важности элемен-
тов гость выделил тот факт, что 
стартапы в основной своей мас-
се рождаются в студенческой 
среде. 

Инновация – это не процесс 
создания знаний. Инновация – это 
процесс превращения знаний в 
деньги. 

В этом А. Идрисов выделил 
принципиальнейшую разницу того, 
как у нас воспринимаются инно-
вации. Как пример была озвучена 
Финлядндия где от ученых не тре-
буют инноваций, разумно ожидая, 
что они создают знания. Ученый 
может стать предпринимателем, 
но ему для этого нужно отойти от 
науки и сфокусироваться на бизне-
се. В этом случае к ученому совсем 
другие требования и финансирует-
ся он не из государственного фон-
да, а из фонда поддержки иннова-

ций, где от него уже ждут отдачи. 
Но тут он сделал оговорку, что в 
Финляндии надзорные органы не 
приходят через три года с ультима-
тумом «даешь окупаемость», как 
это часто бывает на постсоветском 
пространстве. У фонда по иннова-
циям другие показатели эффек-
тивности: не возвратность инве-
стиций, которые нужно вернуть и 
отчитаться перед начальством, а 
рост производительности труда в 
компаниях, которые получили эти 
гранты и  внедрили свои иннова-
ции. Смысл в том, что по такой схе-
ме предприниматель работает на 
усиление конкурентоспособности 
своей страны. 

Казалось бы, об этом из каждо-
го утюга говорится, но настолько 
просто я эту формулу услышала 
впервые. В очередной раз убеди-
лась, что такая «простота» пода-
чи – прямой признак высочайшего 
профессионализма лектора и уме-
ния доносить информацию доход-
чивыми словами.

Живым примером стало раз-
работанное в Финляндии без-
лактозное молоко. То есть финны 
осознали, что есть немало людей, 
которые не переносят лактозу, но 
молочные продукты тем не менее 
любят. Тогда вышли на рынок с та-
ким продуктом и заняли на нем хо-
рошую долю. 

Тут А. Идрисов немного раз-
рядил терминологическую серьез-
ность семинара, озвучив мнение 
одного из российских экспертов: 
«У нас безлактозное молоко не 
могло стать инновацией, поддер-
жанной сверху. У нас нужно, чтобы 
сама корова летала с реактивным 
ранцем, ориентируясь по GPS и 
тут же осыпала всех сверху шоко-
ладными сырками». 

Мне очень импонируют люди, 
которые призывают к развитию. 
Тут А. Идрисов привел в качестве 
примера свою компанию, где ди-
плом играет третьестепенную 
роль, а превалируют без малого 
сотня тренингов каждый год для 
всех сотрудников. 

Важную роль гость отвел 
стремлению в огромном потоке ин-
формации быть первым, кто узна-
ет больше, раньше, отметив,  при 
этом, что интернет как открывает 
бескрайние информационные ре-
сурсы, так и отвлекает человека 
развлекательным контентом.

В общем, с лекции профессора 
Идрисова я вышла умная-преум-
ная и теперь могу даже поддер-
жать разговор с финансистами, что 
для человека от финансов далеко-
го, большое достижение. 

А если серьезно, то мне очень 
импонировал сам гость как ха-
ризмой своей, так и широчайшим 
кругозором, которым он стремит-
ся поделиться не только с топ-
менеджерами крупных компаний, 
но и со студентами. 

Еще раз спасибо моей работе, 
Александру Идрисову и осенней 
хандре, которая ушла вслед за ко-
ровой с реактивным ранцем. 

Руфина ТОРПИЩЕВА

Ученый может 
стать предприни-
мателем, но ему 
для этого нужно 
отойти от науки 
и сфокусироваться 
на бизнесе. 

«
Инновация – это 

не процесс созда-
ния знаний. Инно-
вация – это про-
цесс превращения 
знаний в деньги.

«

Стартапы в ос-
новной своей массе 
рождаются в сту-
денческой среде. 

«

От ученых не 
требуют иннова-
ций, разумно ожи-
дая, что они созда-
ют знания. 

«

«У нас безлак-
тозное молоко не 
могло стать ин-
новацией, поддер-
жанной сверху. У 
нас нужно, чтобы 
сама корова лета-
ла с реактивным 
ранцем, ориенти-
руясь по GPS и тут 
же осыпала всех 
сверху шоколадны-
ми сырками». 

«


