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«КИЕЛІМҰРАМЫЗҒА ТАҒЗЫМ»
С.ТорайгыроватындағыПавлодармемлекеттікуниверситетінде 

«Киелі мурамызга тагзым» ахциясының салтанатты ашылу 
Ds рәсімі өтті. Оган қара шаңырагымыздың ректоры, экономика 
^  гылымдарының докторы, профессор Ерлан Мухтарулы Арын, 
Î T  «Нур Отан» халықтық-демократиялық партиясының Павло- 

дар облыстық филиалы төрагасының біріниіі орынбасары 
Ч  Айгүл Нуркина, Буқар жырау атындагы облыстық әдебиет және 

өнер музейінің директоры Роза Игібаева және университеттің 
[ I профессорлық-оқытушылық қурамы мен студенттері қатысты.

Акцияның ашылу рәсіміне 
қатысушы қонақтар әуелі универ- 

I ситет кітапханасын аралап. ондағы 
сирек кездесетін кітаптармен та- 
нысты Соның ішінде жиналған 
көпшілікті таң қалдырып. ерекше 
қызығушылықтарын оятқан оқытушы 
Нуржан Қүлымбетовтің университет 
кітапханасына табыстаган Құран 

1 кітабы болды. XIX ғасырға жата- 
; тын бұл туынды - мұндағы ең көне
* кітаптардыңбіріәрібірегейі.Кітапхана 
: қызметкерінің айтуынша, өңірімізде 

мүндай кітаптың үш қана данасы 
сақталған. Оның біреуі СТорайғыров 
атындағы облыстық кітапханаға. 

j енді біреуі Мәшьүр Жүсіп орталық 
мешітінің кітапханасына қойылған.

; Айта кетерлігі, бұл кітаптардың 
; барлығы да Н.Құлымбетовтің ата- 
I сына тиесілі. Ол кісі көз жұмар 
I алдында осы қасиетті үш Құран 
I кітапты кітапханаға, мешітке беруді 

аманаттап, қалған біреуін немересі 
Нуржанға сыйға тартқан екен.

! Сондай-ақ, университет кітап- 
! ханасында кітап көрмесі ұйым- 

дастырылып, келген қонақтарға білім 
і ордамыздың «Кереку» баспасынан 

шығарылатын және мемлекеттік 
I «Мәденимүра»бағдарламасыаясын- 
! да жарық керген кітаптар қойылды. 
I Университеттің бастамасымен шы-

ғарылған қазақ халқынЛің асыл j 
арыстарыныц тұлғалық энциклопе- | 
диясы көпшіліктің қызығушылығын j 
тудырды. Бүл серия бойынша әзір- j 
ше, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Қү- j 
дайбердіұлы, Мәшьүр Жүсіп Көпеев I 
және Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ] 
тұлғалық энциклопедиялары жарық | 
көрді. Университет басшысы Ер- | 
лан Мүхтарұлы бұл игі бастама j 
өз жалғасын табатынын жеткізді. | 
Ашылу рәсіміне қатысушылар одан 
кейін Әлкей Марғұлан атындағы | 
археологиялық мұражайға атбасын | 
бүрып, өңірімізден табылған құнды ; 
жәдігерлер тарихымен танысты.

«Киелі мұрамызға тағзым» акция- % 
сының ашылу рәсіміне жиналғандар ] 
дөңгелек үстел басына жиылып, | 
акция аясында атқарылатын іс- I 
шаралар жайлы баяндады. «Нүр 1 
Отан» ХДП облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Айгүл Нұркина университет бас- | 
шысы, еліміздің мәдениет, енер са- | 
ласына ерекше үлес қосып жүрген ; 
Ерлан Мүхтарұлына партия аты- 
нан «Белсенді қызметі үшін» омы- j 
pay белгісін тапсырды. Акцияны \ 
үйымдастырушылар облысымыздың : 
барлық аудандарын аралап қайтуды | 
негізгі жоспарларына қойып отыр.
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