Бул
кундер1
дуниежуз1л1к
журтшылык, ЮНЕСКО-ныц uieiuiMi
бойынша улы акын, ойшыл жане
гуманист Абай Кунанбаевтьщ 150
жылдытын кецшен атап етуде.
Б 1зд 1Ч
улы
жерлес1\пздщ
шыгармашылык
мурасын
н аси хат т ау га
республиканыц
Улттык академиясы ез улесш косып
келед 1. Муньщ кандай накты улес
екен1 туралы К,азТАГ TiAUiiciMCH ацпмесшде Улттык
гылым академиясыныц президент!, академ ик
Кенжетали Сагадиев айтып берд 1.
Б1з осы icTeri ез1м1здщ басты мшдетмгздк дед1 ол, ец
алдымен казак халкыныц улы перзенпнщ ецбектерш гылыми
жене философиялык тургыдан ой елепнен етюзу, оны
лайыкты турде насихаттау деп б1лем1з. Осы максатпен
академиянын когамдык гылымдар бел1мшес1 маусымнын
аягында « Абайдын X X I гасыр карсанындагы рухани мурасы»
деген так,ырыпта р есп уб ли к а лы к гы лы м и -теори ялы к
конференция етюздг. М. О. Эуезов атындагы Эдебиет жене

енер институты мерейтой иесшщ ею томдык шыгармалар
жинагынын академиялык басылымын аз!рлеу женш деп
квле-MAi жумысты аяктап шыкты.
Fалым дар, сондай-ак, ipreAi монографиялар мен гылыми
макалалардыц жинактарын шыгарды. Олардын 1шшде
академик 3. А хм етовтщ «А бай ды н поэзиялык алем !»,
ф и л о л о ги я
гы лы м ы ны н докторы ,
проф ессор
М.
М ы рзахм етовтщ «А б а й д ы н адамгериилш м ураттары »,
«А б а й та н у тарихы», «А б а й ж ане Ш ыгыс», ф илология
гы лы м ы ны н д окторы Ж . Ы см а гуло в ты н «А б а й д ы н
поэтикалык тагылымы», филология гылымынын кандидаты
К- Мухамедхановтын уш ютаптан туратын «Абай мектебшщ
ак,ындары», К,. Салгариннын «Абайдын тарихи кезкарастары»
лондай-ак, «Абай туралы естелжтер», «Абай жене Kaeipri
"Заман», «Абай туралы сез», «Абайдын юморы», «Абайдытаны»
ужымдык монографиялар мен жинактар бар. Академиянын
корреспондент-мушеа Р. Сыздыкова «Абайдын поэтикалык
Tuvi» зерттеуш жариялады.
Онын ycTiHe 6i3AiH Улттык гылым академиямыздыц мушекорреспондент1 Р. Нургалиевтщ басшылыгымен ipreAi енбек
— «А б а й » энциклопедиясы жарык кердь Оны жазуга кептеген
галымдар катысты. Философ тар ездерппн ужымдык —
«Абайдын философиясы мен дуниетанымы» монографиясын
^.лыгарды. Академиянын корреспондент-мушеа Т. Еамов
«Хэю м А бай» кггабын, философия гылымынын докторы М.
Орынбеков «Абайдын философиялык кезкарастары» кггабын
ж уртш ылыкка усынды. Республиканын Ултты к гылым
академиясы А ба й д ы н ш ы гарм аш ы лы гы на арн алган
халыкаралык форумдар мен конференциялардыц жумысына
белсене катысуда. Атап айтканда, ЮНЕСКО-ныц Париждеп
салтанатты мажиисше, Ресейдеп, Кытайдагы, Туркиядагы,
Озбекстандагы, К,ыргызстандагы, Татарстандагы, 613Д1Н
eAiMisAiH облыс орталыктарындагы шараларга белсене
катысты. Онын устш е академиялык галымдар Абайдын
Семейдеп муражайына жене Абайдын отаны Жидебайдагы
муражайга барынша туракты кемек керсетш келедь Олар
мунда гылыми кенес беру ушш талай рет келш, ездершщ
зерттеу нетижелер1 туралы Казакстаннын, сондай-ак,
шекаралас елдердщ букаралык акпарат куралдарында айтып
та, жазып та келедп
Тамыздыц 8-i — 9-ында улы акын, гуманистщ шыгарма
шылык мура сына толыгымен арналатын академиянын гылыми
мерекелж сессиясын етюзу жоспарланып отыр. Онда «Абай
жене онын заманы», «Абай — казак едебиетшщ классип»,
«Абай жене дуниеж узШ к едебиет», «Абай жене жалпы
дуниежузгмк еркениеттщ рухани кундылыктары» Tapi3Ai
маселелердщ тобын мудделШкпен талкылау кездел 1п отыр.
Бул сессияга барлык, континенттердщ аса кернеки медениет,
гылым кайраткерлерц акындары, онын бшк гуманизм! мен
халы ктар арасындагы сындарлы езара т у а ш с п к пен
туы сканды кк а ш акы ратын ш ы гарм алары н кы м бат
санайтындар шакырылып отыр.
Сезш д 1 корытындылайкелгенде, Абайдын рухани мурасы,
оны зерттеу жене окып-уйрену бугш п жене болашак
урпактар ушш, онын идеяларын Казакстан когамын жеплд1ру
максатында пайдалану ушш орасан зор манызы бар екетн
ерекше атап етпекшн. Онын халыкты б1рлесуге, туыскандыкка,
когамдык прогреске бегет болатын кеселдерд! батыл жоюга,
дуние ж уз 1т н медениет! мен еркениетшщ кундылыктарын
игеруте шакыратын терен ойлары казакстандык еркениеттщ
нагыз сара жолы болып табылады. Bi3 осыган багдар устанып
отырмыз. Осы идеяларга улттык рухтын Heri3i ретшде, кайта
ерлеуд1н 6epiK фгетасы ретшде суйене отырып, 6i3 Казак стан
Когамы ymiH бугш де, ертен де аса кекейкесп жене мацызды
болып табылатын мшлеттердг табысты шеше аламыз.

(КазТАГ).
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