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1992 жылы 22 наурызда Павлодар қаласында Бүқаг> ж ы р э у  атынпағы әаеВиет жэне  
онер музей! ашылған болатын. Иаурыз мерекесі қарсаңында тілшіміз осы музепдің 
директоры Роза Пгі8аевамен тілдескен еді. _  . . . ̂

Р о з а  И г і о а е в а :

- Эңгімемізаі музепоің негізі 
крланған кезаеіі. осы істің 5асы- 
қасынпа 5олған ааам аар аан  
оастасак,..

- Бұқар жырау атындағы әдебиет 
және өнер музейі 1992 жылы 
ашылды, Музей 1897 жылы салынған 
тарихи және сәулет өнері ескерткіші 
болып е се птел ет ін  ғи м ара тта  
орналасқан. 1987 жылы Потанин 
атындағы облыстық тарихи-өлкетану 
музейінде әдебиет пен өнерге 
байланысты кеп экспонаттар жиналған 
соң, әдебиет бөлім і ашылады. 
М узейдің үлкен көрме залында 
жергілікті ақын-жазушылар женінде 
м ағлұм ат беретін  экспонаттар  
қойылған. Екі жылда екі мыңға жуық 
экспонат жиналып, үлкен шаралар 
еткізіледі, осылайша бөлім жүмысы 
жақсы жүреді. Сондықтан жеке 
әдебиет және енер музейін ашу 
идеясы туындайды. Бүл идеяны сол 
кездегі мәдениет басқармасы қолдап,

«МӘДЕНИ МҰРД -  
ЕЛ БАЙЛЫҒЫ»

қырлы түрлері бір інш і залдағы 
диорамалар арқылы бейнеленген. 
Келесі зап көне түркі жазулары туралы 
сыр шертеді. Себебі Орхон-Енисей 
жазулары түркі тілдес халықтардың 
бәріне ортақ ежелгі дәуірден қапған 
аса зор тарихи мүра болумен қатар, 
біздің тарихи тамырларымыздың, 
б о л м ы с -б іт ім ім ізб е н  ұр п а қта р  
ж а л ғасты ғы н ы ң , т іл -д ә с тү р  
сабақтастығының айғағы. Үшінші 
залда музейімізге есімі берілген XVIII 
ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең 
кө р н е кт і ек іл і Бүқар жы рау 
Қалқаманүлына қатысты экспонаттар 
жинақталды. Ол арқалы жырау, 
ақылшы ғана емес, мемлекет істеріне

- М узеііае қан аа іі зерттеу 
жумыстарьі жүргізілеаі?

Б ір ін ш ід е н , ж а стард ы ң  
патриотты қ сез ім ін  ояту үшін, 
е ң ір ім ізд е н  ақы н -ж азуш ы
жерлестерімізді жүрт үмытпасын 
деген  ниетпен  аудандарда 
мұражайлар аш уға атсалыстық. 
Алдымен м у зе й д ің  ғы лы ми 
қызметкері Б.Ислямов болашақ 
м ұраж айларды ң та қы р ы п ты қ- 
типологиялық жоспарын жасады. 
Соның н е г із ін д е  б ізд ің  музей 
қы зм е тке р л е р ін ің  кем е гім е н  
Баянауылда біртуар түлғалар - 
З .Ш а ш ки н , С .Т ора й ғы р ов , 
Ж.Аймауытов, Ж.Шанин мұражайлары, 
Шарбақтыда белгілі ақын М.Әлімбаев, 
Ақтогайда әйгілі әнші-сазгер Естай 
мүражайлары  аш ылды. М узей 
қызметшілері Баянауыл ауданында 
мектепте екі ай түрып, біздегі 
түпнүсқалардан кешірме жасады, 
экспозициялар қүрды. Музейдің

болса, осы өңірдің талантты тумалары 
жайында жылына 3-4 жинақ шығара 
аламыз.

Айта кету керек, С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті үш жыл бұрын Кереку- 
Баян өңірінің біртуар түлғаларының 
қоладан жасалған мүсіндері аплеясын 
ашты. Сол жылы біздің музейге Бүқар 
жырау бабамыздың гипстен жасалған 
мүсінін сыйға тартты. Ол да - біздің 
музейіміз үшін қымбат сыйлық.

Жалпы музей жұмысының бір 
бөлігі - құнды экспонаттар сатып 
any болса, кей жағдайда біздің оған 
мүмкіндігіміз бола бермейді.

Демеушілікке байланысты айта 
кетейін, 1994-95 жылдары демеуші 
іздеп бір мекемеге бардым. Мекеме 
басшысы жас жігіт екен. Өтінішімді 
айтқаным сол-ақ еді, ол: «Бізге Бұқар 
жырау музейінің керегі жоқ, мен 
баламды Ф ранцияны ң Луврына

танысады. Бірде Франция елшісі бізде 
қонақта болды. Қадірлі қонағымызға 
қа за қш а  шай қойы п , үлттык, 
аспаптарымыз - қобыз бен домбыра 
унін тындаттық. Қасындағы серіктері 
жүретін уақыт болғанын айтқанда, 
ол: «Көркемсурет музейінен бұрын 
осы нда неге  ә кел м е д ің д ер . 
Көркемсуретті мен кез келген жерден 
тамашапай аламын», - деп ренішін 
білдірді.

Тағы бірде музейге еліміздің бас 
мүфтиі Әбсаттар Дербісәлі келді. Ол 
кісінің білімпаздығы соншапык,, біз 
ол кісіге емес, ол кісі бізге экскурсия 
жасатқандай болды. Ол кісіден 
Мухаммед Хайдар Дулати, Бұқар 
жырау женінде кеп мағлүматтар 
тыңдадық. Музейді тамашалап болған 
соң, «менің қолымда Мухаммед 
Хайдар Дулатидің 500 данамен ғана 
шыққан «Тарих-и-рашиди» атты 
кітабының 4 данасы бар. Бірін



мәдениет министрлігіне хат жолдаған. 
Жарты жылда хатқа жауап келеді. 
Сөйтіп 1989 жылы желтоқсанда 
әдебиет және өнер музейін ашуға 
рұқсат беретін бұйрық шықты. 1990 
жылы қазіргі ғимарат беріліп, бір 
жыл бойы дайындық жүмыстары 
жүргізілді.

Музей бөлінгеннен бері, яғни 
1989 жылдан бастап 1992 жылдың 
маусымына дейін Б.Дүрманова музей 
директоры болып, осы улкен істің 
басы-кэсында болды. 1992 жылдың 
6 маусымынан осында жумыс істеймін. 
Айта кету керек, әдебиет және өнер 
музейін ашуда тарихи-елкетану 
м у зе й ін ің  эд е б и е т  б е л ім ін ің  
м е ңге руш іс і Л .Гр ези н а , музей 
қызметкері Т.Анацко экспонаттар 
жинап, оларды жөндеу жүмыстарымен 
айналысты, экспозициялар қүруда кеп 
еңбек сіңірді.

- Сол кезаері эяеЗпет жэне  
онер музепі респуЗлпканыц Заскр 
к,амаап оңірлеріняе Золаы? 
Музегше негізінен к,анааіі 
экспонаттар крііылғаи?

- 1992 жылы жергілікті ақын- 
жазушылар туралы экспонаттар 
топтастырылған эдебиет жэне енер 
музейі республика бойынша жапғыз 
ғана еді. Ол - Бұқар жырау атындағы 
эдебиет жэне өнердің қара шаңырағы. 
Біздің үлгімізбен кейінірек - 1995 
жылы Кекшетауда осындай музей 
аш ы лды. Онда ж е р г іл ік т і 
әдебиетш ілер, зергерлер, өнер

елеулі ықпал етіп отырған кэбырғалы 
би, ез заманының идеологы болған. 
Музейдің 4 запында С.Торайғыров, 
С .Д ө н е н та е в , И .Б а й за қо в , 
Қ.Кемеңгеров, Қ.Бекхожин секілді 
ақындар мен жазушылар өмірінен 
көптеген деректер, жеке заттар 
жинақталған. Осы залдан жазушы 
Ж.Аймауытовтың отбасылық тұскиізі, 
қалта сағаты, сия сорғышы және өз 
қолымен жасаған қағаз кесетін 
сы зғы ш ы  бар. Танымал ақы н- 
жазушылар М.Әлімбаев, А.Шамкенов, 
Р.Тоқтаров, Қ.Ыдырысов, Қ.Исабаев, 
А.Жақсыбаев, М.Жаманбалиновтар 
шығармашылығымен «Қазіргі заман 
әдебиеті» залы таныстырады.

Музейге келушілер «Әдебиет 
достастығы» залына ерекше көңіл 
аударады . Залда А .С ор оки н , 
П.Васильев, Н.Чернова, Н.Ваккер, 
Р.Пфлюг, С.Шэріпов сияқты ақын- 
ж азуш ы лар е м ір і мен 
ш ы ғарм аш ы лы ғы на арналған  
экспозицияларды көріп танысуға 
болады. С ондай-ақ осы залда 
жазушы Всеволод Ивановтың жұмыс 
кабинеті көрсетілген.

Ертістің Павлодар өңірі - небір 
тарлан тапанттарды дүниеге экелген 
өңір. Әнші-композиторлар Жаяу Мүса, 
Естай, Майра, өнер саңлақтары 
Қ .Б а й ж а н о в , Б .Ж ы лқы баев, 
Ш .А й м а но в , К .К е н ж ета ев ,
С .Ә б у с е й іто в те р  ө м ір і мен 
шығармашылығы жайында «Өнер» 
залы таныстырады.



ашылуына барғанда турғындар біздің 
қызметшілерді ауылдастарымыз деп, 
бауыр басып қалған екен. Ауыл 
тұрғындары мен муражайы ашылған 
адамның туыс-туғандары біздерге 
ризашылықтарын білдірді.

Екіншіден, музейдің сол кездегі 
ғылыми қызметкері Б.Ислямовтың 
бастамасымен біздің облысымыз 
бойынша қуғын-сүргінге ушыраған 
адамдарды анықтап, олардың басқан 
із ін  ізд еп , б асқа  қал ал арға , 
Өзбекстанға іссапармен бардык,. 
Бурын тек Ж .А йм ауы товты ң 
стационарлық экспозициясы болса, 
қазір Қ.Тайшықов, Қ.Кемеңгеров, 
З.Шашкиннің материалын жинап, 
с тац и он а рл ы қ э кс п о зи ц и я л а р  
жасадық.

Үшіншіден, музейіміз Буқар жырау 
атында болғандықтан, ол кісінің 
шығармаларын зерттеп, толык, жинак, 
етіп шығаруды жөн көрдік. Сонымен 
б ір ге  Естай, ' М айра, Қам ар 
Қасымовтың жинақтары шықты. Ендігі 
кезекте Сәдуақас Шормановтың 
ш ы ғарм алары н, оры с тілд і 
оқырмандар үшін Бүқар жырау 
шығармалары жинағы н шығару 
ойымызда бар. Б ірақ қаражат 
мәселесі қолбайлау болып түр.

М узепаің  түрак,ты 
аемеуиіілері Sap ма?

- Баянауыл ауданының әкімі 
Қ.Шәкіров Буқар жырау мен Қамар 
Қасы м ов ж ин а ғы н  ш ы ғаруға  
демеүшілік жасап, мерейімізді өсірді.

апарып, соны көрсете апамын, - деді. 
Көзіме жас келіп, кабинетінен қалай 
шыққанымды білмедім. Ұлтының тілі 
мен мәдениетіне, әдебиеті мен 
тарихына немқурайлы қарайтын 
осындай адамдардың үрпақтарына 
жаным ашиды. Мүндай ата-анадан 
туған олардың ертеңі не болмақ?!

- Мемлекеттік «Мәпенп мура» 
5ағаарламасының оБлысымыз

сіздерге сыйға тартамын, келесі 
келгенімде ала келемін», - деді. 
Уәдесін орындап, облысымызға ат 
басын тіреген келесі жолы музейімізге 
тапсырған еді. Осындай жаны жайсаң 
жандармен жүздескенде музейде 
жумыс істеп жүргеніме қуанамын

- Ғылымп техника аэуірлеп 
түрған зам анаа музеп 
цаншалык,ты технпкалык,



vuiiH, ааеоиет жэне онер музеііі 
үш іи  маңызы іфноаіі?

- Жалпы бағдарлама аясында 
көптегеи жумыстар атқарылуда. 
Мәселен, С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті 
«Рухнама» атты топтама шығарды. 
Этнограф -ғалым Мәшһүр Жусіп 
Кепеевтің кесенесі бой көтерді. Бір 
сөзбен айтқанда, жоғалтқанымыз 
табылып, өшкеніміз жанды.

Музей қызметкерлері тарапынан 
қандай жумыстар жасалып жатыр 
дегенге келетін болсақ, осы еңірдің 
біртуар тулғалары жайлы кітаптар 
шығарып, репрессияға ушыраған 
ақы нда рд ы ң  ш ы ғарм алары н 
насихаттап, урпақтары қалмаған 
ақын-жазушылар ұмыт қалмасын деп 
мектептерде жумыс ж ургізем із. 
Оқушылар мен студенттерге улттық 
салт-дәстурді (халықтық педагогика) 
насихаттап, олардың қыр-сырымен 
таныстырамыз. Наурыз мейрамының 
діни мереке емес, жаңарудың, 
ж аң ғы р уды ң  м е р е ке с і е кен ін  
тусіндіріп, кәсіпорындарда әртүрлі 
насихат шараларын жүргіземіз.

- Музетзе көп жыл жемісті 
еңоек етіп кепесіз. Осы уақыт 
аралы ғы наа есте қаларлы қ  
ок/іғаңыз Sap ма?

- Өрине. Облысымызға келген 
небір лауазымды қонақтар біздің 
музейімізді тамашалап, осы елдің 
әдебиеті, мәдениеті және әнерімен

адамдары жөнінде сыр шертетін 
экспонаттар қойылыпты. з

Біздін, м узей д е  б астапқы  «  
жылдары 3 мындай экспонат болған, и- 
қазіргі таңда бұлардың саны 29 >  
мыңға жетгі. Сонымен бірге ғылыми- J  
кітапхана жумыс істейді. Мұндағы кітап 
қоры бурын 100-200 дана болса, 5 
бугінде бул кэрсеткіш екі мың дананы а  
қурап отыр. Музей ашылған кезде 
алты зал ғана жумыс істеді. 2002 _ 
жылы музейдің онжылдығына орай t  
жетінші зал - «өнер» залы ашылды. S. 
Онда осы өңірде туып өскен өнер q  
саң л ақтары ны ң  өм ірбаяндары , 
шығармалары жайында мағлұмат 
беретін экспонаттар топтастырылды. 
2004 жьілы балалар шығармашылығы 
залы ашылды. Онда балаларға 
насихаттаудың музейлік формалары 
арқылы өз тарихын, тілін, мәдениеті 
мен салт-дәстурін білу ушін жағдай 
ж асалған. Сонымен б ір ге  жас 
таланттар шығармашылығы бурышы 
бар. Мәселен, белгілі жас әншілер 
Маша Мудряк, Азиза Зарқумова, 
Айзат Қарашашевтың халықаралық, 
республикалық байқаулардан алған 
д ипл ом д а ры  м узе й ге  келуш і 
балаларға улгі ретінде қойылған.

- Эр  залаың мэн-мағынасына 
кеі^ірек токталып етсеі-дз...

- Өнердің қайнар көзі - фольклор 
екені белгілі. Музейімізде қазақ 
халқының фольклоры, яғни ауыз 
әдебиетінің мейлінше бай, әрі сан

С оным ен б ір ге  м у зе й ім із ге  
Т .С ы зд ы қо в , В .Д в о р е ц ки й , 
Б.Ахметжановтар қамқорлық жасап, 
демеушілік қолын ұсынды. Демеушілер

жаоаьікталған? Музепае ултты к, 
аспаптар, зергерлік Зхііымаар 
оуры ш ы н  ашу оііларыңызоа Sap 
ма? Музейге келушілер жапыноа 
Sipep соз...

- Қолданыстағы компьютерлерде 
дәрістер мен атқарылатын шаралар 
сценарийі теріледі. Алдағы уақытта 
«музеолог» электронды каталог 
бағдарламасын енгізбекпіз. Оған 
музейдегі отыз мыңдай экспонат 
е н г із іл м е к . М узей д ің  әрб ір  
қызметшісінде компьютер болса, 
жумысымыз енімдірек болар ма еді...

Бізде жергілікті қолөнер шебері 
Бақыт Сағындықовтың қолынан 
шыққан бір буйымы бар. Жақында 
қолөнер шебері Нурбек Әділбектің 
өз қолымен жасаған домбырасы 
қолға түсті. Музейімізде қазақ улттық 
саз аспаптары бөлімін ашсақ, олар 
ж ө н ін д е  д ә р істе р  ж а саса қ, 
келушілердің таным кекжиектері 
улғаяр еді. Ұлттық аспаптардын 
бірнеше түрі бар, солардың үлгілері 
біздін музейімізден табылса, нүр 
үстіне нүр болар еді.

Музейге келушілер саны жыл 
сайын артып келеді. Нақтылай 
айтқаңда, жылына 31 мыңнан астам 
керермен музейді тамашалайды. 
Жоғары оқу орындарымен тығыз 
байланыс жасаймыз.

Музеп қы зм еткерлері 
Застамасымен кдічдаіі шаралар 
упымаасгьірылааы?
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- Бұрын музей экскурсия ж үргіз іп , 
лекциялар ғана өткізетін. Біз насихаттаудың 
музейлік емес формасына көштік. Біздің 
бастамамызбен, Абайдың 150 жылдығына 
орай «Абай оқулары» өткізілді. Өткен жылы 
Павлодар м е м л е ке тт ік  пе д а го ги кал ы қ 
институтымен біріге отырып, улы ақындар 
Абай мен Пушкинге арналған конференция 
ө т к із д ік . И н но вац и ялы қ Еуразия 
университетімен (бұрынғы ПаУ) бірігіп, білім 
ордасы ны ң  м ә ж іл іс  залы нда Ә лкей 
Марғуланның 100 жылдығын өткіздік. Бул 
шараларға қалалық мәдениет басқармасы 
қолұшын берді. Оралмандардың тарихи 
отанына орапғанына 10 жыл толуына орай 
Павлодар облысында туратын оралман ақын- 
ж азуш ы лард ы ң  қандай  е ң б е кте р і, 
шығармалары жарық көргенін жөнінде көрме 
үйымдастырдық. Облыстың 65 жылдығына 
орай әрбір аудан мәдениеті мен әдебиеті 
күнд ер ін  ө т к із д ік .  Ә рб ір  ауданны ң 
көркемөнерпаздар ұжымы, ақын-жазушыларын 
насихаттап, олармен кездесулер өткізілді. 
Мәселен, Ертіс ауданына байланысты көрме 
ұйымдастырдық, сонымен қатар осы ауданның 
тумасы, ақын М.Жаманбалиновтің кеші болды.

1994 жылы Қазақстан халықтары Кіші 
А ссам б л еясы м ен  б ір іг іп ,  Қ а за қста н  
халықтарының мәдениет кундерін өткіздік. 
Шараға облысымыздың он шақты улттық 
мәдени орталығы өкілдері қатысты. Олар бір

сақтап, болашақ жас ұрпаққа жеткізбекпіз.
- Музегшің 15 жылаык, мерейтопын 

rçanan этап өтпексізоер? Алоагы уакдетіуі 
іяаноаи жоспарларыідоз Sap? Музеііпің 
матерпалаьік,-технпкалык, жаоаықтары 
жеткілікті ме?

- Музей 22 наурызда ашылғандықтан, 
бірнеше жыл бойы музей күні Наурыз 
мейрамымен қатар атапып жүрді. Биыл музей 
мерейтойын халықаралық музейлер күні 
қарсаңында, яғни 18 мамырда атап өтпекпіз. 
Музейіміздің 15 жылдық мерейтойы - біздер 
үшін елеулі мереке, сондықтан үлттық 
мейрамның көлеңкесінде қалмасын деген 
мақсатпен осы кунге орайластырып отырмыз. 
Мерейтойға арнап көрмелер еткізу, кітаптар 
шығару, мекемелерде насихат жүмысын 
жургізу - апдағы күннің еншісіндегі жүмыстар. 
Басқа музейлермен байланыс жасауды да 
жоспарлап отырмыз.

1992 жылдан ж өндеу жүмы стары  
жасалған жоқ. Осы мәселе қолға алынса, іс- 
шараларымызды өткізетін 500 орындык, 
мәжіліс залымыз болса деген тілек бар. 
Сондай-ақ бейнезалымыз бен оған лайық 
қосымша бейнематериалдар жинасақ, музей 
үшін жасапған үлкен игі іс осы болар еді. 
Алматы мүрағатында Иса, Байғабыл 
Жылқыбаев, т.б. жерлестердің дауыстары 
сақталған, соларды кешіріп any женінде хат
Ж ЯЯПЫк- К я с ш я \/и і  п п и т  т х / и а г 'и  f în n r l n !
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апта бойы өз тарихы, әдебиеті мен өнерін, 
улттық асханаларын көрсетті. Сонымен қатар 
м узейде к ітаптар д ы ң  тусаукесерл ер і, 
мерейтойлар, белгілі тулғалардың еске алу 
кештері, конференциялар өткізіледі. Осы 
шараларды өткізуде жоғары оқу орындарымен 
тығыз байланыс жасаймыз. Сондай-ақ 
балаларға арналған «Махаббат жыры» 
байқауын өткізуді дәстүрге айналдырдық. 
Келесі жылы бул байқауды «Отанды сую» 
тақырыбында өткізуді жоспарлап отырмыз.

- Музепае крнша к^ізметкер еңоек 
етупе? Сізаің опыңызша, музей 
қрізметкерлері арнайы кпім кпгені жон 
Se?

- Штатта 29 адам бар. Оның жартысынан 
көбі - ғылыми қызметкер. Шаралардың бәрін 
сол қызметкерлер өткізеді. Бір жылда 500 
астам лекциялар, шаралар, экскурсиялар өтеді. 
Облыс бюджетінен еңбекақы, жолсапар пулы, 
коммуналдық ш ы ғы ндарға көмек бар. 
Оптимизация кезінде қиындық болды, қазір 
бәрі женделіп келеді.

М узей  қы з м е тке р л е р ін ің  мұнда 
келушілерден ерекшеленіп түрғаны жөн ғой. 
Бурын экскурсия жүргізушілеріміз улттық 
улгідегі киімдер киді. Қазір олар материалдық 
та, моральдық жағынан тозды. Сондықтан 
кейінгі уақытта бейдж тағатын болдық. 15 
жылдыққа арнайы киім тіктіру ойымызда 
болды. Бірақ оған қосымша кдражат керек.

- «Алтын крроа» rçn-юай қуноылыкгар 
сақгаулы?

- 1990 жылы, яғни музей ашылмас бурын 
Пресновка ауылынан келген бір адам музейге 
Шахман молданың мың се гіз  жузінш і 
жылдардың соңы , мың тоғы з жузінш і 
жылдардың басында Қазан қаласында шыққан 
80 кітабын тапсырған екен. «Алтын қордағы» 
қундылықтардың бірі - осы. Сондай-ақ 
Ж.Аймауытовтың 1926 жылғы жарық керген 
«Қартқож а» ром аны ны ң тупн усқа сы н  
Қарағандыдағы туыстарынан сатып алдық. 
Сөз орайында айта кетейін, бірде музейімізге 
Ж.Аймауытовтың Бектур атты баласы келді. 
Төрт інш і зал дағы  Ж .А йм ауы товты ң 
стационарлық көрмесін, онда қойылған 
заттарын керіп, көңілі босап, кезіне жас алды. 
Ол әкесі Ж.Аймауытов репрессияға түскенде 
13 жаста болған екен. Әйгілі әнші Майраның 
өлуі турапы куәлігінің көшірмесі, Ш.Аймановтың 
қайтыс болғанда устінен табылған тоны 
сақтапған. Музейде сонымен бірге Исаның 
қол д а нған  заттары  мен хаттары , 
Ж.Аймауытовтың сия сорғышы, сия сауыт, 
қағаз кесетін пышағы, Б.Ерзакович ез қолымен 
жазған Естай әндерінің ноталары (1920-30 
жылдардағы), 22 өлеңі бар. Сондай-ақ Д.Әбілев 
пен Қ.Бекхожин қолжазбалары біздің музейде 
сақтаул ы . О сы ндай  о та н с у й г іш т ікке  
тәрбиелейтін, ултымыздың әдебиеті мен 
өнерінен мағлумат беретін қундылықтарды

жаздық. Баянауылдың тумасы, белгілі 
режиссер Ш.Аймановтың кинолары және тағы. 
басқа материалдарды әкелсе, музей қоры 
жаңа қунды дуниелермен толығар еді. Ленин 
кентіндегі ақын Нутфолла Шәкеновтің уйін 
алып, музейіміздің бір бөлімі ретінде ашсақ 
деген ой да жоқ емес.

1995 жылы музейдің автоклубы болды. 
Оның тозығы  жетті. Енді аудандарға 
фольклорлык, зерттеулер жүргізуге шығатын 
көлік керек-ақ. Мәселен, Ертіс ауданында 
Исаны көрген ақсақал бар екен. Сол кісінің 
е с те л ікте р ін  ж азы п алып, суре тке , 
бейнетаспаға түсірсек. Наурыз мейрамында 
айтылатын жарапазан жырының бірнеше турі 
бар. Міне, осындай жоба-жоспарларымыз 
баршылық.

О райы кел іп тур ған д а , облыс 
турғындарын, барша қазақстандықтарды 
Үлыстың улы куні - Наурыз мейрамымен 
шын жүректен қуттықтаймын! Баршаңызға 
отбасында амандық, зор денсаулық, еңбекте 
жеміс тілеймін!

- Эңгімеі-цзге рахмет.

Әңгімелескен Торғын ОРАЗАПЫ.


