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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
2018 жылдың 31 мамыр күні С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің 

№1 оқу ғимаратында «Саяси қуғын-сүргін естеліктерінің 
жаңғырығы» атты аймақтық семинар болып өтті.  

 
Аймақтық семинар «Саяси қуғын-сүргін құрбандары 

туралы естелік (1920-1950 жж.) және оның Қазақстанның сакраль-
дық ландшафтында бекітілуі (Шығыс Қазақстан негізінде)» атты 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым Комитеті гранты 
бойынша ғылыми жобаны жүзеге асыру шеңберінде жоспарланып 
жүргізілді (ғылыми жетекші: т.ғ.д., профессор А.С. Жанбосинова). 

 
Аймақтық семинардың мақсаты: шығысқазақстандықтар-

дың ХХ ғасырдың 20-50 жылдардағы саяси қуғын-сүргін туралы 
естеліктерін ой елегінен өткізу болып табылады. Сондықтан іс-
шараға қатысуға Өскемен және Семей қалаларының университет, 
қоғамдық ұйымдар, дәстүрлі конфессиялар, мұражайлар, кітапхана, 
мұрағат өкілдері шақырылды. Осы мәселе бойынша қоғамның 
мәдени жадын қалыптастыру және сақтауға үлес қосушы зерттеу-
шілер арасында диалогтық алаң қалыптасты. 

 
Семинарға 30 адам қатысып, 9 баяндама тыңдалды. 
 
Семинар барысында оның бейнежазбасы жасалып, «Алтай-тану» 

ҒЗО – С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Қазақстан тарихы және ӘГП 
кафедрасы» Youtube-арнасында онлайн таратылды. Семинар жұмы-
сының бейнежазба мазмұнымен 
 www.youtube.com/watch?v=c5psVUTwapM&app=desktop  сілтемесі 
бойынша танысуға болады. 

 
Семинарға қатысушылар 1920-1950  жылдары саяси қуғын-

сүргін кезеңіндегі  мәдени соққының естеліктерін ой елегінен 
өткізу қажеттілігін атап өтті. Әрине, қуғын-сүргін кезеңінде жапа 
шеккен адамдардың тағдыры ұмытылмауы керек, ал өткеннің 
қайғылы тәжірибесі тиісінше қарастырылуы қажет. Дегенмен, 
қоғамның мәдени жадын әлеуметтік және кәсіптік 
жауапкершіліктеріне қарай, тарихи және мәдени естеліктерді 
сақтауға үлес қосушы ғалымдар қалыптастырады. 

Аймақтық семинар 1920-1950 жылдары саяси қуғын-сүргін 
құрбандары туралы тарихи естеліктерді сақтау бойынша, 
мемлекеттік және мемлекеттік емес әртүрлі қоғамдық 

http://www.youtube.com/watch?v=c5psVUTwapM&app=desktop


құрылымдардың ыңтымақтастығының қажеттілігін анықтап, 
сонымен қатар осы оқиғалар туралы  тарихи жадыны сақтау және 
институционализациялаумен байланысты мәселелерді терең 
зерттеу үшін күшті нығайту қажеттілігін белгіледі. 

 
Оны жүзеге асыру үшін қажетті: 

– аймақтық семинар  мазмұнынын барлық қызығушылық 
танытушы жұртшылыққа кең  түсіндіру; 

– семинарға қатысушылар жағынан 1920-1950  жылдары саяси 
қуғын-сүргін құрбандары туралы естеліктер Шығыс Қазақстанның 
сакральдық ландшафтында бекітілуі,  естеліктердің қандай 
нысандары сакральды болып қарастырылатыны бойынша 
ұсыныстар өңдеу. Ұсыныстар  «Үлкен Алтай әлемі» (ресми сайт -
www.journalaltai.com) халықаралық ғылыми журналының 
«Дөңгелек үстел» айдарында материалдар ретінде беріледі. 

–  зерттелетін оқиғалар туралы тарихи естеліктер мәселелеріне 
кең қол жетімділікті қамтамасыз ету  мақсатында, зерттеу 
тақырыбы бойынша әдебиеттер тізімін қалыптастырып, оны С. 
Аманжолов атындағы ШҚМУ кітапханасын толықтыру үшін ұсыну; 

– жобаның жұмыс тобына Өскемен қаласының саяси қуғын-
сүргін құрбандары мұражайының экспозицияларын жаңарту үшін 
ұсыныстар өңдеу; 

– семинарға қатысушыларға 2018 жылдың қыркүйегіне дейін 
«Тарих» мамандығы бойынша дипломдық жұмыс, магистрлік және 
докторлық диссертацияларға ұсынылатын тақырыптар  тізімін 
өңдеу. 

 
Аймақтық семинарға қатысушылар «Саяси қуғын-сүргін 

құрбандары туралы естелік (1920-1950 жж.) және оның 
Қазақстанның сакральдық ландшафтында бекітілуі (Шығыс 
Қазақстан негізінде)» атты ғылыми жобаның өзектілігін, оның  
әлеуметтік маңыздылығын  көрсетіп және оның жұмыс тобының 
зерттеулеріне әрекет жасауға  дайындығы туралы мәлімдейді. 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.journalaltai.com%2F&h=AT3XQMId9LTzoPvg2eJSSlpFwvKiUQcQmMw_-U2r4EsVMxfp8kNFRsWoOwp6tFRxgoZSF42jO4NWEWiTkBOJvwkT9xngqhybBR3GvTgw286eNwiaH6Z-tfyAswtZClskgfUL1n7nYKqOMQkj9g


РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
31 мая 2018 года на базе учебного корпуса №1 Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова 
состоялся региональный семинар «Эхо памяти политических 
репрессий». 

 
Региональный семинар запланирован и проведен в рамках 

реализации научного проекта «Память о жертвах политических 
репрессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация в сакральном ландшафте 
Казахстана (на примере Восточного Казахстана)» (научный 
руководитель: д.и.н., профессор А.С. Жанбосинова), поддержанного 
грантом КН МОН РК. 

 
Цель регионального семинара – изучение состояния памяти 

восточноказахстанцев о политических репрессиях 1920-50-х годов. 
Для этого к участию в мероприятии были приглашены 
представители университетов (ППС, докторанты и магистранты), 
общественных организаций, традиционных конфессий, музеев, 
библиотек и архивов городов Усть-Каменогорск и Семей. Таким 
образом, сформирована диалоговая площадка для тех, кто в силу 
рода своей деятельности так или иначе подключен к 
формированию и сохранению культурной памяти нашего 
сообщества. 

 
Всего в семинаре приняли участие 30 человек. 
Было заслушано 9 докладов. 
 
В ходе регионального семинара была произведена его 

видеозапись, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале 
«НИЦ «Алтайтану» - Кафедра ИКиСГД ВКГУ имени С. Аманжолова». 
С содержанием видеозаписи работы семинара можно 
познакомиться по адресу:  

www.youtube.com/watch?v=c5psVUTwapM&app=desktop 
 
Участники регионального семинара отмечают необходимость 

осмысления существующего состояния памяти о культурной 
травме, нанесенной эпохой политических репрессий 1920-50-х 
годов. Безусловно, судьбы людей, пострадавших в жерновах 
репрессивной машины не должны быть преданы забвению, а 
трагический опыт прошлого должен быть адекватно осмыслен. 
Важная роль в этом, безусловно, принадлежит ученым-историкам, а 

http://www.youtube.com/watch?v=c5psVUTwapM&app=desktop


также тем, кто сегодня вовлечен в сохранение культурной памяти в 
силу своей социальной и профессиональной ответственности. 

Региональный семинар констатирует необходимость 
сотрудничества различных общественных структур 
государственных и негосударственных структур по сохранению 
исторической памяти о жертвах политических репрессий 1920-
1950-ых годов, а также необходимость консолидации усилий для 
более глубокого исследования вопросов, связанных с сохранением 
и институционализацией исторической памяти об этих событиях.  

 
Для реализации этого необходимо: 

– широкое освещение содержания регионального семинара для 
ознакомления с его содержанием всей заинтересованной 
общественности; 

– выработка рекомендаций со стороны участников семинара 
относительно того как память о жертвах политических репрессий 
1920-50ых годов может быть зафиксирована в сакральном 
ландшафте Восточного Казахстана, какие из объектов памяти могут 
рассматриваться как сакральные. Рекомендации будут 
предоставлены в виде материалов для публикации в рубрике 
«Круглый стол» международного научного журнала «Мир 
Большого Алтая» (официальный сайт -www.journalaltai.com); 

– сформировать список литературы по теме исследования и 
рекомендовать его для пополнения библиотеки ВКГУ имени С. 
Аманжолова для того, чтобы обеспечить широкий доступ к 
вопросам исторической памяти об изучаемых событиях; 

– рабочей группе проекта выработать рекомендации для 
обновления экспозиции музея памяти жертв политических 
репрессий в г. Усть-Каменогорске; 

– участникам семинара до сентября 2018 года разработать 
перечень рекомендуемых тем дипломных и магистерских работ, 
докторских диссертаций по специальности «История». 

 
Участники регионального семинара подчеркивают 

актуальность и социальную значимость проекта научного проекта 
«Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее 
фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере 
Восточного Казахстана)» и заявляют о готовности содействовать 
исследованиям его рабочей группы. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.journalaltai.com%2F&h=AT3XQMId9LTzoPvg2eJSSlpFwvKiUQcQmMw_-U2r4EsVMxfp8kNFRsWoOwp6tFRxgoZSF42jO4NWEWiTkBOJvwkT9xngqhybBR3GvTgw286eNwiaH6Z-tfyAswtZClskgfUL1n7nYKqOMQkj9g


  

 

  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214506074898337&set=pcb.10214506081458501&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214506074898337&set=pcb.10214506081458501&type=3
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