
 

Ұлтаралық татулық – бағалы құндылық. 

Оңтүстік Қазақстан облысында жүзден астам 

ұлттар мен ұлыстар тату-тәтті өмір сүреді. 

Бұл түрлі себептермен Қазақстан аумағына 

қоныс аударған көптеген ұлттар үшін қазақ 

жерінің туған үйіндей болып кеткендігін 

көрсетеді. Елбасымыз бірлік пен ынтымақ бар 

жерде берекенің де бар екенін нықтап айтып 

келеді.  

 «Достық» мұражайы интернационалдық 

тәрбие, толеранттық қатынас, Қазақстан 

халқының мәдениетін құрметтеу бағытында Шымкент қалалық балалар мен 

жасөспірімдер орталығында (директоры Н.С.Романова) 2007 жылы 14 

мамырда ашылған. 

Халықтар достығы мұражайы 

Оңтүстік Қазақстан облысы халқының 

Ассамблеясы хатшылығы, облыстық 

ұлттық-мәдени орталықтар, қала мектептері 

және жоғарғы оқу орындарымен тығыз 

байланыста жұмыс жүргізеді. Мұражайда 

Қазақстан халқының қолөнер 

шығармашылығы, салт-дәстүрі, археология 

және ескерткіштерін зерттейтін үйірмелер 

белсенді жұмыс жүргізеді. Мұражайда 

Украина, Германия, Корея елдеріндегі  

Қазақстан жылына орай апталық ұйымдастырылды. Әр халықтың ертегілері 

желісі бойынша сурет  көрмесі, «Әр халықтың атақты композиторлары» 

тақырыбында классикалық шығармалар тыңдалып, балалармен осы 

халықтың ұлттық ойындары ойналды. Фойеде осы елдер жайлы деректі 

фильм көрсетіліп, ұлттық-мәдени орталық, Ы.Алтынсарин атындағы 

облыстық балалар кітапханасымен бірлесіп 

осы халықтардың ақын-жазушылардың 

шығармалары бойынша кітап көрмесі 

қойылды. Қорытынды іс-шарада концерттік 

бағдарлама ұйымдастырылды.  

Мұражайда Оңтүстік өңірінде тұратын 

ұлттар мен ұлыстардың мәдениеті, салт-

дәстүрі жайлы мәлімет беретін ұлттық 

киімдер, саз аспаптары, ыдыс-аяқ, қолөнер 

бұйымдары, т.б. материалдар жинақталған  

Мұражайдың негізгі қоры 7.03.2006 ж. 

бастап жинақталған. 



Негізгі қорда 516 экспонат, уақытша 

сақтау қорында 78 экспонат бар. 

Мұражайдың негізгі құжаттары: 

-  мұражайдың негізгі қорын есепке алу 

  кітабы; 

-  мұражайдың негізгі қорының актісі; 

-  мұражайдың уақытша сақтау қорын 

  есепке алу кітабы; 

-  мұражайдың уақытша сақтау қорының актісі 

Халықтар достығы мұражайы халықтар достығын нығайту және елдің 

тұрақтылығын сақтау мемлекеттік саясатын жүйелі жүзеге асыруда.  

Тақырыптық және шолу экскурсияларында Орталық үйірмешілері, 

қаланың мектеп оқушылары, ЖОО студенттері, 6506 ә/б сарбаздары, облыс 

тәлімгерлері және мұражай меңгерушілері қатыcады.  

Халықтар достығы мұражайында 

2013 жылдың қыркүйек айы – 2014 

жылдың мамыр аралығында өткізілген 

экскурсиялар саны – 228, оның ішінде 

жалпы экскурсия – 196, тақырыптық 

экскурсия – 32 

Мұражай түрлі ұлттардың 

мәдениеті мен жазба күніне орай іс-

шараларға белсене қатысады. Мұнда 40-

тан астам әлем халықтарының әліппесі 

жинақталған.  

Орталықтың Халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі 

қонақтарына мұражай бойынша арнайы экскурсиялар өткізіледі. Мұражайда 

қадірлі қонақтардан ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттары, Қазақстан халқы 

ассамблеясы төрағасының орынбасары, Германия елінің өкілі, Еуропа 

қауіпсіздігі және ынтымақтастығы ұйымының аз ұлттар ісі жөніндегі Жоғарғы 

комиссары – елшісін, Мәскеу парадының қатысушысы, ҰОС ардагерлері, 

Латыш ұлттық телеарнасының өкілдерін, «Caspionet» телеарнасын және 

«Хабар» агенттігін қабылдады. 

Халықтар достығы мұражайының жұмысы жайлы республикалық 

«Қосымша білім және тәрбие» журналы, жергілікті «Жас ғалым», 

жарнамалық «Аверст» журналы және газеттерде бірқатар мақалалар жарық 

көрді. Республикалық және жергілікті «Қазақстан-Шымкент» телеарналар 

арнайы бағдарлама түсірді.  

2013 жылы «Қазақстан халқының саз аспаптары» тақырыбында 

лекторий өткізіліп, барлық мәдени орталықтардың саз аспаптары жайлы іс-

шара ұйымдастырылды. Бұл лекторийге «Ынтымақ» ұлтаралық қатынас 

орталығы, славян ұлттық мәдени орталықтарының басшылары қатысты.  

Мұражай қорына мәдени орталықтардың экспонаттары: күрді, шешен-

ингуш, азербайжан, украин және әлем халықтарының әліппесінің 

коллекциясы жинақталды. Жаңа жыл қарсаңында Орталық үйірмешілеріне 



арнап «Жаңа жылды қай елде қалай қарсы алады?» тақырыбында  кітапша 

дайындалды. 

Халықтар достығы мұражайында төмендегідей мәдени-көпшілік іс-

шаралар, байқау, кездесулер атқарылады: 

- Ұлттық мерекелер қарсаңында мәдени 

көпшілік іс-шаралар (сахналық қойылым, 

концерттік бағдарлама); 

- «Біз - Қазақстан халқымыз» танымдық 

бағдарламасы; 

- Облыста тұратын ұлттардың көп 

шоғырланған жеріне экскурсия жасау; 

- «Басқа ұлт өкілдері арасында қазақ тілінің 

білгірі», «Мемлекеттік тіл – менің тілім» 

қалалық байқауы; 

- Мұражай белсенділерінің оқулары; 

- Тарихи орындарға экскурсия (Сайрам, 

Түркістан, Отырар т.б.); 

- «Әр ұлттың дәстүрі бар тамаша...» - Наурыз мерекесі қарсаңында сахналық 

қойылымдар байқауы. 

Мұражайда Украина, Германия, Корея елдеріндегі  Қазақстан жылына 

орай апталық ұйымдастырылды.  

2008 жыл – Қазақстандағы Украина жылына орай мұражайдың 

ұйымдастыруымен үйірмелерде сурет байқау-көрмесі, ашық сабақтар 

ұйымдастырылды 

2009 жыл – Қазақстандағы Германия жылы мұражайда кеңінен аталып 

өтті 

Орталық мұражайының жетекшісі 

Есімханова Айткүл Жинақбайқызы 1984 

жылдан бері қосымша білім беру 

саласында жемісті жұмыс атқарып келе 

жатқан жоғары санатты педагог. Ол 

жемісті жұмысы үшін жыл сайын облыс, 

қала әкімшілігі, білім басқармасы мен 

білім бөлімінің мақтау қағаздарымен 

марапатталып келеді. 

 


