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Немат Келімбетовтің ӛмірбаяны
Немат Келімбетов (4.4. 1937, Ӛзбекстан, Ташкент облысы Жаңажол қаласы) –
түрколог-ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор. ҚР Гуманитарлық
ғылымдар академиясының академигі. Сарыағаш ауданының Абай ауылындағы орта
мектепті бітірген. Ташкент қаржы-экономика инcтитутын (1959), ҚазМУ-дың филология
факултетін сырттай оқып бітірген (1966). 1959 – 1960 жылдары Келес және Сарыағаш
аудандық

газеттерінде

әдеби

қызметкер,

бӛлім

меңгерушісі,

Қазақстан

Ғылым

академиясының Экономика институтында кіші ғылыми қызметкер, «Социалистік
Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде әдеби қызметкер, Қазақ КСР
Министрлер Кеңесі жанындағы әдебиет, ӛнер және архитектура салалары бойынша
Мемлекеттік сыйлық жӛніндегі комиссияның жауапты хатшысы болып жұмыс істеді.
«Қазақстан» баспасында редактор (1976–1981), Абай атындағы Алматы мемлекеттік
университетінің қазақ әдебиеті кафедрасында профессор (1981–1997), Қаныш Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің қазақ тілі кафедрасында профессор
(1997–2002) қызметтерін атқарған. Әскери атағы - отставкадағы лейтенант. Саяси
қайраткер ретіндегі идеалы – Н. Ә. Назарбаев. Қазақстанның болашағы туралы болжамы «Қазақстан болашақта рухани-мәдени құндылықтарға бай, жоғары дамыған ел болады».
Хоббиі - кітаптар. Сүйіп оқитын әдебиеті-тарихи, философиялық және психологиялық
әдебиет. Жұбайы - Келімбетова Қуаныш Тазабекқызы. Ұлдары - Мұхит (1964 жылы
туған), Қайрат (1969 жылы туған). Немерелері - Қанат (1988 жылы туған), Шынар (1991
жылы туған), Айсұлтан (1993 жылы туған), Азат (1993 жылы туған). 2010 жылдың
желтоқсан айында қайтыс болған.
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Жазушы Немат Келімбетовтың "Үміт үзгім келмейді" деп
аталатын хикаят-монологында ауыр науқасқа шалдығып, кӛп жылдар
бойы тӛсек тартып жатқан мүгедек жанның ӛмірге деген шексіз
құштарлығы, қайсарлығы, адамгершілігі, мӛлдір махаббаты сӛз
болады. Науқас адамның сын сағаттағы сан қилы ой-толғаныстары
бас қаһармандар Ержан мен Гауһардың монологтары арқылы
берілген. "Ұлыма хат" деген эсседе адамға ғана тән мейірімділік, достық, қанағатынсаптық сияқты асыл қасиеттермен қатар, күншілдік, ашкӛздік, тәкәппарлық тәрізді
жағымсыз мінез-құлықтар да ой толғайды. Сондай-ақ, ұлтымыздың сонау сақтар мен
ғұндар дәуірінен бастап, Қазақ хандығы құрылған кезеңге дейінгі рухани тарихы әдеби
жәдігерліктер негізінде баяндалады.
Когда у человека все хорошо, все живы-здоровы, все получается,
как задумывалось, вообщем, жизнь - «прекрасная штука», не
задумываешься ни о чем-либо плохом. Но вот пришла беда,
обнаружилась страшная болезнь, как приговор, и кажется, все
рухнуло и

жизнь закончилась. Пройти весь курс лечения и

узнать, что, на самом деле, ничего уже не сделаешь, возможно,
ты будешь прикован к постели на долгие годы, боли будут очень
сильные. Как справиться с этим, и стоит ли бороться за жизнь? А
данная книга-дилогия известного писателя Немата Келимбетова
состоит из повести-монолога «Не хочу терять надежду» и эссе «Письма сыну». Главный
герой повести монолога «Не хочу терять надежду» Ержан, находясь на грани жизни и
смерти, проявляет истинные человеческие качества мужество, стойкость, доброту
Прикованный к больничной койке, он приходит к осмыслению подлинных ценностей
жизни, взаимосвязи Времени и человеческих судеб. В эссе «Письма сына» автор
размышляет о доброте и жестокости, справедливости и коварстве, щедрости и алчности.
Бұл кітап Қазақстан Республикасы Гуманитарлық ғылымдар
академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы,
жазушы, аудармашы, Күлтегін және Франц Кафка сыйлықтарының

иегері, ғұлама ғалым Немат Келімбетовтің ӛмірі мен шығармашылығына арналады.
Тұлғаның 75 жылдығына орай шығарылып отырған бұл жинаққа Немат Келімбетовтің
ӛмірі мен шығармашылығынан оқырман сауалы нанақты жауап беретін әр жылдары
автормен жүргізілген сұхбат-әңгімелер, жазушының "Үміт үзгім келмейді', "Ұлыма хат",
"Қариялар", "Күншілдік", «Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері» және
т.б.шығармаларын оқыған оқырманның рухани әлемі, замандастарының ой-пікірлері,
естеліктері беріліп отыр.
Бұл

кітап

қазақ

әдебиеті

тарихының

бастауларымен

таныстырады. Автор VI-VIII ғасырларда тасқа қашап жазылған
дастандардан бастап, қазақ хандығы құрылған кезеңге (XV ғасыр)
дейінгі түркі тілдес халықтардың бәріне ортақ болған әдеби
мұраларға жан-жақты талдау жасайды. Сондай-ақ, мұнда кӛне түркі
тілінде жазылған кӛркем шығармалардың қазақ әдебиеті тарихынан
алатын орны, ӛзіндік ерекшеліктері, тәрбиелік және әлеуметтік мәні
жүйелі түрде баяндалады. Кітап жоғары оқу орындары филология
факультеттерінің студенттеріне, қазақ әдебиетінің ежелгі тарихын зерттеуші аспиранттар
мен ғылыми қызметкерлерге және кӛпшілік оқырман қауымға арналған.
В сборник казахстанского учѐного и писателя Немата
Келимбетова «Надежда» входит его первая повесть-монолог, которая
сразу же сделала автора широко известным и в своей республике и за
еѐ рубежами — «Не хочу терять надежду» — а также философские
эссе, которым он придал литературную форму писем сыну. Будучи
сам многие годы прикованным к постели, писатель оставил в этих
пронзительных вещах очень яркий, художественно убедительный
образ человека, сумевшего в конце концов переломить. беду и не только нашедшего
нравственную опору для самого себя, но и ставшего такой опорою
для других.
Тема зависти – одна из «вечных тем» как художественной,
так и научной литературы в мире. Еѐ исследовали многие
выдающиеся умы человечества. Автор настоящей книги – Немат
Келимбетов, счастливо соединял в себе качества глубокого,

фундаментального склада, ученого-энциклопедиста и талант большого художника,
мастера слова. Его тринадцать диалогов о зависти продолжают разработку острой темы в
духе Франсуа де Ларошфуко, Юрия Олеши и других известнейших авторов первой
величины. Но он интерпретирует сѐ по- своему, исходя как из национальных
особенностей мировосприятия, исторических корней, так и из сегодняшних всемирноглобалистких тенденций. Поэтому книга у него получилась универсальной и интересной.
Она наверняка найдѐт дорогу к своему читателю самого разного возраста и любой
национальности, станет ему умным и добрым подспорьем в современном нелѐгком мире.

Книга

профессора-тюрколога,

лауреата

Международной

премии ЮНЕСКО имени Ф. Кафки Немата Келимбетова знакомит
читателя с многовековыми истоками истории казахской литературы.
Автор с позиции преемственности художественных традиций
глубоко анализирует древние тюркские литературные памятники,
начиная с героических эпосов, рожденных в эпоху саков и гуннов, до
периода образования казахского ханства.
Исследователь осмысливает древнетюркские исторические и
художественные произведения с высоты достижений современной
науки, основываясь на исследованиях известных ученых-тюркологов и на таких своих
трудах, как «Древняя тюркская поэзия и преемственность традиций в казахской
литературе», «Истоки казахской литературы», «Преемственность художественных
традиций» и т. д.
Книга адресована научным сотрудникам и аспирантам, занимающимся исследованием
древней эпохи казахской литературы, студентам филологических факультетов высших
учебных заведений, а также широкой читательской аудитории.

Түркияда, Арабияда, Германияда және Қытайда жарық кӛрген кітаптары.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің
Бас ғимаратындағы №104 дәрісханаға

В Пекине вышла в свет роман Немата Келимбетова "Никогда не сдавайся" на
китайском языке
В Пекине состоялась торжественная церемония релиза романа казахского писателя
Немата Келимбетова "Никогда не сдавайся" на китайском и казахском языках, изданная
китайским издательством «Миньцзу чубаньшэ».
Главный редактор «Миньцзу чубаньшэ» Ю Бинси сказал в своем выступлении, что их
издательство поддерживает хорошие отношения сотрудничества с литературным и
издательским кругами Казахстана, внося позитивный вклад для содействия обменов
между народами КНР и РК. По его словам, «Издание романа "Никогда не сдавайся "
знаменует новый этап обмена и сотрудничества в сфере народной литературы между
Китаеми Казахстаном".
Сенатор парламента Республики Казахстан, бывший посол Казахстана в Китае
(1995-2001) Султанов сказал, что выход в свет романа "Никогда не сдавайся" на
китайском языке является еще одной вехой в области гуманитарных наук для Китая и
Казахстана. Я специально совершил этот долгий путь, чтобы выразить свое уважение
автору". Писатель Немат Келимбетов является заслуженным ученым Казахстана,
доктором лингвистических наук, профессором, академиком Академии наук Республики
Казахстан. "Никогда не сдавайся" состоит из двух частей: автобиографический роман
"Никогда не сдавайся", и "Письмо, адресованное сыну" в форме обобщения впечатлений,
объем книги около 300 тыс. китайских иероглифов. Это документальная работа. В 35 лет
после болезни автора книги парализовало и он на долгое время оказался прикован к
постели. Основываясь на своем личном опыте, писатель повествует историю о себе, своей
жене и 2 детях. "Никогда не сдавайся" стал выражением человеческого духа, мужества и
сильной, безграничной любви к жизни, роман рассказывает о потенциале человека в
преодолении страха и его бесстрашной душе. Автор считает, что душа может помочь
человеку одержать победу над собой, независимо от того, насколько искалечен и слаб
человек, и всегда нужно быть лояльным к его личности и цели жизни.

Қазақстанда республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясы ҚР Мәдениет
министрлігінің

қолдауымен

ҚР

Ұлттық

академиялық

кітапханасы

және

ҚР

Кітапханашылар Ассоциациясы бастамасымен 2007 жылдан бастап ӛткізіліп келеді.
Акцияның мақсаты – ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және
насихаттау, Қазақстанның әдеби мұрасын зерттеуге деген қызығушылықты дамыту,
қоғамның оқуға деген ықласын кӛтеру, сонымен қатар жас ӛспірімдердің зияткерлікрухани дамуына ықпал жасау.
«Бір ел – бір кітап – 2018» республикалық акциясы бойынша биыл үш кітап таңдап
алынды. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалары,Немат Келімбетовтың «Үміт үзгім
келмейді» және Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітаптары таңдап алынды.
Іс-шараның мақсаты – жастарды патриоттыққа және адамгершілікке тәрбиелеуге,
ана тілге мұқият қарауға, оқу мәдениетін қолдау және дамыту мен сауаттылық
бағдарламасын арттыруға, рухани мұраны сақтауға және оқуға деген жәрдемдесу болып
табылады.

