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ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫН АЛДЫ, ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫН АЛДЫ, 
СӘУЛЕТ ҰМЫТ ҚАЛДЫСӘУЛЕТ ҰМЫТ ҚАЛДЫ

Бүкіл әлемде журналистика – ең қауіпті 
мамандықтардың бірі. Әлемнің әр тү пкі-
рінде жыл сайын журналистерге шабуыл 
жасалады, кейде өліммен аяқталады. 1958 
жылы мамыр айында Бухарест қаласында 
Халықаралық журналистік ұйымдардың 
IV конгресінің шешімімен неміс бас-
қын  шы ларының қолынан түрмеде азап-
талып өлтірілген чех журналисі, жазу шы-
антифашист Юлиус Фучиктің құрме тіне  
журналистердің халықаралық ынтымақ-
тастық күні белгіленді. Юлиус Фучик Прага 
түрмесінде жазылған «Дар тұзағындағы 
репортаж» атты кітабымен әлемге әйгілі 
болды. Өзі өлгеннен кейін оның кітабы 
әлемнің 70 тіліне аударылды. Халықаралық 
ынтымақтастық күнінде қауіп пен қатердің 
бел ортасында жүретін журналистер және 
осы саладағы ілгерілеу мен қалыс қалған жайттар туралы жазғанды жөн көрдік. 

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЕЛ ДАМУЫНЫҢ 
ШЕШУШІ ШЕШУШІ 

КЕЗЕҢІНЕ АЯҚ КЕЗЕҢІНЕ АЯҚ 
БАСТЫҚБАСТЫҚ
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АСЫҚ: ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР 

ТҮСІНДІРУ 
ЖҰМЫСТАРЫН 

КҮШЕЙТУ ҚАЖЕТ
Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 

төрағалығымен алқа отырысы өтті.

ЖАМБЫЛ, БІЗ БІРГЕМІЗ!
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Қызылорданың қақ ортасынан Сырдария өзені өтеді. Дарияның сол жағалауына да қала 
салып шаһар көркін аша түсу идеясы  сол уақыттағы облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 

идеясы болатын. Сыр өңірінің руханияты мен мәдениетіне ерекше қамқорлық жасап, туған 
жер, туысқан жұрттың қамы үшін жарғақ құлағы жастыққа тимеген әкім бұл қаланың сәулетті 
болуына да күш салды. Ең мықты сәулетшілерді жинап, бас жоспарын бекітті. Егжей-
тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеген –  Любовь Нысанбаева басқаратын «Урбостиль» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы. Білікті сәулетшінің бас жобасы халықты 
да қуантып қойып еді. Себебі жобада еліміздің ұлттық нақыштары мен шығыс стилінің 
басты өрнектері қамтылған болатын. Бұл 2011 жылы басталған жұмыстар еді. Он жыл 
уақыт өтті. Салынып жатқан ғимараттар бас жоспарға сай ма? Халыққа жария етілген  

шығыс стилімен үйлескен ұлттық нақыштағы ғимараттар неге салынбай жатыр? Не 
өзгерді? Неге өзгерді?
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«Мемлекеттік тіл мен ресми тілдің 
міндет мақсаты екеу емес, біреу ғана: 

ол  бір-біріне балама сөз ретінде 
қолданылады». «Дала уалаяты» газетінің 

1891 жылғы №13 нөмірінде жарық 
көрген мақалада тіл жайы осылай 

баяндалады. Сол уақыттан бастап тіл 
мәселесі өзектілігін жоғалтқан емес. Ұлт 

ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған 
күні қарсаңында қазақ тілінің кешегі 

мен бүгінгі жағдайын сараптауды жөн 
көрдік. 
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МҰРЫНДЫ АВТОБУС 
НЕМЕСЕ КУБАНЬ

ҚОЙ КЕЗЕК 
немесе МЕНІҢ АЛҒАШҚЫ 

АКУШЕРЛІК ҚЫЗМЕТІМ
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ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА 
УКРАИНАДАН ҰПАЙ ЕНШІЛЕДІ

Биылғы маусым 
«Арсенал» үшін 

өте сәтсіз басталды. 
Осы ретте лондондық 

клубтың сәтсіздігіне 
себеп болған 
жағдайларды 

анықтап көрейік.

АНГЛИЯНЫҢ АНГЛИЯНЫҢ 
«АРСЕНАЛЫНА» «АРСЕНАЛЫНА» 

АҢ-ТАҢБЫЗАҢ-ТАҢБЫЗ
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

 

Ержігіт Мәлік облыстық жастар ресурстық 
орталығында жұмыспен қамту және 

кәсіпкерлікке баулу бөлімінің аға кеңесшісі 
болып жұмыс істейді. Ол замандастарына 

Тәуелсіздікке қатысты жылы лебізін арнады. 

АДАМЗАТ ТАРИХЫНДА ЕҢ 
КӨП САТЫЛҒАН КІТАПТАР


