
Кеудесі тарих қоймасы 
Өлкеміздің тарихындағы ақын-
жазушылардың есімін жаңғырту, 
жастардың кітап оқуға құлшыны-
сын арттыру, жергілікті ақын-жазу-
шылардың шығармаларын наси-
хаттап, кенді өңірде қазіргі кезде 
қалам тербеп жүрген жастарға 
бағыт беру кітапхана қызмет-
керлері алдына қойылған басты 
міндеттердің бірі. 

Осыған орай Н.В.Гоголь атындағы об-
лыстық әмбебап ғылыми кітапханасында 
жазушы, өлкетанушы, тарихшы, С.Сейфул-
лин атындағы әдеби сыйлықтың иегері Кә-
мел Жүністегінің 75 жылдық мерейтойына 
арналған «Зерделі қаламгер» атты әдеби 
кездесу кеші өтті. 

Өлке тарихын зерттеуде, насихаттау-
ды қыруар еңбек сіңіріп жүрген қаламгер, 
«Құрмет» орденінің иегері, Қазақстанның 
Мәдениет қайраткері Кәмел Жүністегі Шет 
өңірінде,Ақсу-Аюлы селосында туып-өскен. 
Ол әлі де сонда тұрып, еңбек етіп жатыр. 

Сондай еңбеккерлігінің арқасында жа-
зушының қаламынан ондаған повесть пен 
роман, көптеген әңгімелер туындаған. Со-
лардың ішінен «Құба белдер» трилогиясын, 
«Едіге», «Көне хикая, «Дос көңілі», «Соңғы 
абыз» романдарын, «Дос көңілі», «Көксеу» 

повестерін, «Тар заман» пьесасын және басқа 
да әңгімелерін ерекше атауға тұрарлық. 

Кәмекең өлкетанушы ретінде де көпшілік-
ке танымал. Шет өңірінен шыққан, ұмыт 
болып бара жатқан Шортанбай жырау, Диа 
қажы, Қақпан ақын, Төлеубек, Хасен, Жәкен, 
Тәшен, Маясар, Түсетай, Сәренжіп, Оқа сияқ-
ты ақындардың шығармашылығын зерттеп, 
жұртшылыққа жария етті. Көптеген зерттеу 
жұмыстары аудандық, облыстық, республи-
калық басылымдарда жарық көрді. 

Кездесу кезінде кешті жүргізген 
Айтбай Жұмағүл жазушы жайлы 
жан-жақты айтып берді. Одан соң 
облыстық мәдениет, мұрағат және 
құжаттама басқармасының бастығы 
Еркебұлан Ағымбаев сөйлеп, облыс 
әкімінің құттықтау хатын табыс етті. 
Алдыңғы ағаларын Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшелері Сәбит 
Бексейіт пен Сүйіндік Жанысбай 
құттықтады, одан соң қаламгердің 
жерлестері Сәкен Шөменбаев пен 
Жолдыбек Күлейменов игі тілек-
терін айтты. 

Қаламгерге сөз берілген кезде 
ол өзінің «ЕСЕП» (елін сүйген ер-
лер партиясы) партиясына мүше 
болғандығы үшін Сібірге қалай 
айдалғанын тілге тиек етті. Жазу-
шыға мерейтойлық кешке қатысып 
отырған колледждер мен мектеп-
тердің мұғалімдері мен оқушылары 

көптеген сұрақтар қойды. Кеш кезінде қа-
ламгердің өзі шығарған әндер орындалып, 
шығармаларынан үзінділер оқылып, әсем 
әуенмен көмкеріліп отырды. Жазушы шы-
ғармашылығына арналған кітап көрмесіне 
әдеби шолу жасалды. 

Кітапхана директоры Дина Аманжоло-
ва Кәмел Жүністегіне шалқар шабыт тілей 
келіп, сый-сияпаттар жасады. Кешке белсене 
қатысқандарға Алғыс хаттар табыс етті. 


