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Аймақтық семинар
«Саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы естелік (1920-1950 жж.) және
оның Қазақстанның сакральдық ландшафтында бекітілуі (Шығыс
Қазақстан негізінде)» ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым
Комитетінің жобасы шеңберінде ұйымдастырылды.
Жобаның ЖТН: AP05130870

Региональный семинар организован в рамках проекта КН МОН РК
«Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация
в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного Казахстана)»
ИРН проекта: AP05130870

«Саяси қуғын-сүргін естеліктерінің жаңғырығы» атты аймақтық семинар
БАҒДАРЛАМАСЫ
Өткізу орны: 218 аудитория
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ- нің №1 оқу корпусы
Өткізу уақыты: 14.00-16.00.
31 мамыр 2018 ж.
Модератор: т.ғ.д., профессор А.С. Жанбосинова
Мақсаты: Шығысқазақстандықтардың ХХ ғасырдың20-50 жылдардағы саяси қуғынсүргін туралы естеліктерін ой елегінен өткізу.
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Модератордың кіріспе сөзі
Жанбосинова Альбина Советовна, т.ғ.д., профессор, С. Аманжолов атындағы
ШҚМУ-нің Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының меңгерушісі
«Қазақстандықтардың ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағықуғын-сүргін
саясаты туралы мәдени естеліктерінің трансформациясы»
Шанбай Тұрсын Қасенұлы
филол. ғ. к., профессор, қоғамдық және тарих ғылымдарының Академиясының
академигі, ҚазИГЗУ жанындагы «Алаштану» ҒЗО-ның директоры
«Алаштың пассионарлық қуаты»
Ермек қажы Тасболатұлы, ҚМДБ-ның Өскемен өңірі бойынша өкіл имамы,
Шығыс Қазақстан облыстық «Халифа Алтай» мешітінің бас имамы
Кәдіров Берік Кәдірұлы, педагогика ғылымдарының магистрі, «Ұлы Дала
академиясы» ҚҚ директоры
«ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Шығыс Қазақстанның мұсылман
діни қызметкерлерінің тағдыры туралы естелігі»
Иерей Константин Дьяков, Өскемен қ. Андреев кафедралық соборының
клирикі, Орыс православиелік шіркеуінің Өскемен епархиялық
басқармасының кеңсе меңгерушісі
«Кенді Алтай діни қызметкерлері – ХХ ғасыр30 жылдарының саяси
қуғын-сүргін құрбандары»
Жириндинова Куралай Рымкановна, Қазақстан тарихы және ӘГП
кафедрасының аға оқытушысы
Булгынбаева Аяулы Калымбековна, Қазақстан тарихы және ӘГП
кафедрасының аға оқытушысы
«Күштеу саясаты кезеңіндегі қазақ байларын жер аудару
(Шығыс Қазақстан деректері негізінде): естеліктер жаңғырығы»
Казбекова Айнур Татимбековна, Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының
аға оқытушысы
«Шешен халқының Шығыс Қазақстан облысына
депортациялануытуралы отбасылық естелігі»
Ершова Любовь Петровна, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ- нің
кітапханасының қызметкері
«ШҚМУ кітапхана қорлары ХХ ғасырдың 20-50 жылдардағы саяси қуғынсүргін туралы тарихи естеліктерді айғақтайтын деректер ретінде»
Шустова Татьяна Владимировна, ШҚО мемлекеттік мұрағатының қызметкері
«ШҚОММ қорларының саяси қуғын-сүргін туралы деректеріне
сипаттама»
Бегемханова Фарида Кенжетаевна, саяси қуғын-сүргін құрбандарының
естеліктер мұражайының қызметкері
«Өскемен қаласының саяси қуғын-сүргін
құрбандарыныңестеліктермұражайының қызметі туралы»

ПРОГРАММА
регионального семинара «Эхо памяти политических репрессий»
Место проведения: 218 аудитория учебного корпуса №1
ВКГУ имени С. Аманжолова.
Время проведения: 14.00-16.00.
31 мая 2018 г.
Модератор: д.и.н., профессор А.С. Жанбосинова
Цель: осмысление состояния памяти восточноказахстанцев о политических репрессиях
20-50 годов ХХ века.
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Приветственное слово модератора
«Трансформация культурной памяти казахстанцев о репрессивной
политике 20-50годов ХХ века»
Жанбосинова Альбина Советовна, д.и.н., профессор, зав.кафедрой истории
Казахстана и СГД ВКГУ имени С. Аманжолова
«Пассионарная энергия движения «Алаш»
Шанбай Тұрсын Қасенұлы
к.филол.н., профессор, академик Академии общественных и исторических
наук, директор НИЦ «Алаштану» при КазИГЮУ
«Наследие казахско-мульманскойинтелегенции 1920-1950 гг.:
история и будущее»
Ермек кажы Тасболатулы, уполномоченный имам Духовного управления
мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону, главный имам
мечети Халифа Алтай
Кадыров Берик Кадырулы, магистр педагогических наук, директор ОФ
«ҰлыДалаакадемиясы»
«Священнослужители Рудного Алтая – жертвы политических
репрессий 30 годов ХХ века»
Иерей Константин Дьяков, клирик Андреевского кафедрального собора
г.Усть-Каменогорска, заведующий канцелярией Усть-Каменогорского
епархиального управления Русской православной церкви
«Насильственное выселение баев в период репрессивной политики
(на источниках Восточного Казахстана): эхо памяти»
Жириндинова Куралай Рымкановна, ст.преподаватель кафедры истории
Казахстана и СГД
Булгынбаева Аяулы Калымбековна, ст.преподаватель кафедры истории
Казахстана и СГД
«Семейная память о депортациичеченского народа в ВосточноКазахстанскую область»
Казбекова Айнур Татимбековна, ст.преподаватель кафедры истории
Казахстана и СГД
«Фонды библиотеки ВКГУ как источник по истории исторической
памяти о политических репрессиях 20-50 годов ХХ века»
Ершова Любовь Петровна, сотрудник библиотеки ВКГУ имени
С.Аманжолова
«Характеристика источников по политическим репрессиям в фондах
ГАВКО»
Шустова Татьяна Владимировна, сотрудник государственного архива ВКО
«О деятельности музея памяти жертв политических репрессий г.УстьКаменогорска»
Бегемханова Фарида Кенжетаевна, сотрудник музея памяти жертв
политических репрессий

